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ΙΛΙΑΔΟΣ Ν 

Ζεὺς δ᾽ ἐπεὶ οὖν Τρῶάς τε καὶ “ἕκτορα νηυσὶ πέλασσε, 
τοὺς μὲν ἔα παρὰ τῆσι πόνον τ᾽ ἐχέμεν καὶ ὀϊζὺν 

͵ ἌΥΕ τ Ν ’ ͵ Μ ’ 
νωλεμέως, αὑτὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινὼώ, 

νόσφιν ἐφ᾽ ἱπποπόλων Θρῃκῶν καθορώμενος αἷαν 

Μυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν ᾿Ἱππημολγῶν 5 

γλακτοφάγων, ᾿Αβίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων. 
2 ’,ἅ 3 3 ῇ ᾽ “ » Ἢ 
ἐς Τροίην δ᾽ οὐ πάμπαν ἔτι τρέπεν ὄσσε φαεινώ" 

3 ἊΝ Φ 3. 9 [ Μ ὰ Ν Ν οὐ γὰρ ὅ γ᾽ ἀθανάτων τινα ἔλπετο ὃν κατὰ θυμὸν 
“δι “Ν. “ 

ἐλθόντ᾽ ἢ Τρώεσσιν ἀρηξέμεν ἢ Δαναοῖσιν. 
Οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κρείων ἐνοσίχθων" 1ο 

Ν ςς ς ἠ φ ’ὔ ’, ( καὶ γὰρ ὁ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε 
ε ἘΠ 5. 5..}5 , ς΄ πὰ ε ; 
ὑψοῦ ἐπ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης 

Θρηϊκίης" ἔνθεν γὰρ ἐφαίνετο πᾶσα μὲν ἤ]δη, 

φαίνετο δὲ Πριάμοιο πόλις καὶ νῆες ᾿Αχαιῶν. 

ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ἐξ ἁλὸς ἕζτ᾽ ἰών, ἐλέαιρε δ᾽ ᾿Αχαιοὺς 15 
Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. 

Αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὄρεος κατεβήσετο παιπαλόεντος 
Ν Ν ’ 7 3 Υ ἊΝ ον τὰ 

κραιπνὰ ποσὶ προβιβὰς" τρέμε δ᾽ οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη 

2 παρὰ] περὶ Ζεῃ. ΑτΙβίορῃ. : Α΄. ἴοτέ. αἰγατηαιε (μήποτ᾽ οὖν διχῶς 
14.) : πρὸς ν. 1. 2ΑΡ. Τ' ὀχέμεν Ζεη. 5 Μοισῶν ῬοΞΒΙ4. ἀρ. ϑίτα. 
296 6 δικαιοτάτων τ᾽ ν. 1. αἀπί. Ν16, οἷέ, Απηηηΐαη. ΧΧΙΙΠ. 6. 62 
8 ὅ γ᾽] ἔτ᾽ ΔτΓγιβίορῃ. 9 ἀρηξέμεν Ὁ1Α ἀε 1 ν!8 ; ἀρήξειν ν.]. ἴῃ 
Α : ἀρηγέμεν να]ρ. : ἀμυνέμεν 1.18 10 ἀλαοσκοπιὴν να]ρ΄. : ἀλαὸς 
σκοπιὴν Δ (σ κἀάϊίο τη. 5ες.) 1259 Η: ΨΝ18, οἵ, Καὶ στ5 12 ἀκροτάτῃς 
κορυφῇς ΔυΙδίορῃη. : ἀκροτάτῃ κορυφῇ ΒΟΜΟΤ ΟΣ νϑ2 Σάμου] 
Σάου ν. 1. αηί. 17 κατεδύσατο 1.1 ΝῚ 188 καὶ κορυφαὶ Τρώων τε 
τόλις καὶ νῆες ᾿Αχαιῶν οἷξ. Π᾿ΟΠΡΊΠιι5 46 5100], 9. 8 (-- Υ̓ 6ο) 
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153. ἹΛΙΑΔΟΣΝ 

ποσσὶν ὑπ᾽ ἀθανάτοισι Ποσειδάωνος ἰόντος. 
Ν , τρὶς μὲν ὀρέξατ᾽ ἰών, τὸ δὲ τέτρατον ἵκετο τέκμωρ, 20 

Αἰγάς, ἔνθα δέ οἱ κλυτὰ δώματα βένθεσι λίμνης 
χρύσεα μαρμαίροντα τετεύχαται, ἄφθιτα αἰεί. 

ἔνθ᾽ ἐλθὼν ὑπ’ ὄχεσφι τιτύσκετο χαλκόποδ᾽ ἵππω, 

ὠκυπέτα, χρυσέησιν ἐθείρησιν κομόωντε, 
. , χρυσὸν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ, γέντο δ᾽ ἱμάσθλην 25 

Ἷ “ Ε΄ νν ᾿) ,, ἐκ 

χρυσείην εὔτυκτον, ἑοῦ ὃ ἐπιβήσετο δίφρου, 
“ ον ΟῚ 3. ᾽ὔ 5) “ Ν » Ὁ ΣΑΤΟ) 9 σι 

βῆ δ᾽ ἐλάαν ἐπὶ κύματ᾽" ἄταλλε δὲ κήτε᾽ ὑπ αὐτοῦ 
7 5 ΄“" Σρ ΠΕΒΡῚ Ψ, Υ̓ πάντοθεν ἐκ κευθμῶν, οὐδ᾽ ἠγνοίησεν ἄνακτα" 

’, ΧΝ ἤ ζ Ν Ν ’ 
γηθοσύνῃ δὲ θάλασσα διίστατο' τοὶ δὲ πέτοντο 

ῥίμφα μάλ᾽, οὐδ᾽ ὑπένερθε διαίνετο χάλκεος ἄξων" 30 
ἊΝ 5 3 “ “ ΟἸΠΑ , Ὁ 

τὸν ὃ ἐς ᾿Αχαιῶν νῆας ἐΐσκαρθμοι φέρον ἵπποι. 

Ἔστι δέ τι σπέος εὐρὺ βαθείης βένθεσι λίμνης, 
Ν , ΠΩ “ 

μεσσηγὺς ενέδοιο καὶ Ιμβρου παιπαλοεσσης" 
Υ 3.0. ὍΛ Υ φ ἢ 2 , 
ἐνθ᾽ ἵππους ἔστησε 1]οσειδάων ἐνοσίχθων 

λύσας ἐξ ὀχέων, παρὰ δ᾽ ἀμβρόσιον βάλεν εἶδαρ 35 

ἔδμεναι" ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυσείας, 
2 ΄ ΟΣ ζ » 3.5} “", , 
ἀρρήκτους ἀλύτους, ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν 

ἴέ ε 3. }}}2 Ν Ὰ 5}. Ὁ) -“ 

νοστήσαντα ἄνακτα" ὃ δ᾽ ἐς στρατὸν ᾧχετ Αχαιῶν. 

Τρῶες δὲ φλογὶ ἴσοι ἀολλέες ἠὲ θυέλλῃ 
Ἕκτορι Πριαμίδη ἄμο τες ἕποντο 49 ρι ἸΠριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτες ἕποντο, ! 
"᾿ 5. Υ̓͂ Ἂς “ 3 ἴω 

ἄβρομοι αὐϊαχοι: ἔλποντο δὲ νῆας Ἀχαιῶν 
“ αἱρήσειν, κτενέειν δὲ παρ᾽ αὐτόθι πάντας ἀρίστους. 

3 ἮΝ ῳ ἢ 7 3 γ 

ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἐννοσίγαιος 

᾿Αργείους ὥτρυνε, βαθείης ἐξ ἁλὸς ἐλθών, 

εἰσάμενος Κάλχαντι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν" 45 

Αἴαντε πρώτω προσέφη, μεμαῶτε καὶ αὐτώ" 

“Αἴαντε, σφὼ μέν τε σαώσετε λαὸν ᾿Αχαιῶν 

27 κατα κυμα Ὧδ᾽ αὐτῷ ν. 1. απί., ἃ ὁ ΝΈ ν! 28 ἠγνοίησαν ΑΥ. 
α Α 55. 1,5 ΡῚ ΡΖ Ρέ τ): 29 γηθοσύνῃ Ατὶϑβίορῃ. Ηη. Α ΒΙ.,2Μ8: 
γηθοσύνη ΑΥ. νυ]ρ. : γηθόσυν᾽ ἡ δὲ Ηεγοαϊοι5 89 ἢὲ] ἠδὲ ΑὉ οἃ ἢ 
ᾳ })55 2]. 42 αὐτόθι 8. 6 ξὶ })5" Δ Β Ο Τ ἃ]. : αὐτόφι να]ρ. ἀρίστους] 
᾿Αχαιούς ἃ οἀ ΘΕΒΡΎΘΟΘΘΑ ΤΥ, 41 τε] κε Ῥ8 11 χὰ 1) 
Ὁ ΝΈΤ ΑΙ. 



19. ΠΔΤΑΛΟΣ Ν 

“ , “ 

ἀλκῆς μνησαμένω, μηδὲ κρυεροῖο φόβοιο. 
“ ὯΝ Ν Ν 5 5 74 ἴω ἢ ἄλλῃ μὲν γὰρ ἔγωγ᾽ οὐ δείδια χεῖρας ἀάπτους 

4 ἃ , “- ς ,ὔ ἜΣ ΨΟΔ Τρώων, οἱ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ 50 
ε Ἂς Ἄλον ’ 3 ’ὔ 

ἕξουσιν γὰρ πάντας ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί: 

τῇ δὲ δὴ αἰνότατον περιδείδια μή τι πάθωμεν ἢ) ρ μέν, 

ἡ ῥ᾽ ὅ γ᾽ ὁ λυσσώδης φλογὶ εἴκελος ἡγεμονεύει ἣ ῥ᾽ ὅγ ἡς φλογ ς ἡγεμονεύει, 
σ ἁ Ν ΨΜ Ἀ..}9 ,’ 7... 3' 

Εκτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ᾽ ἐρισθενέος πάϊς εἶναι. 

σφῶϊν δ᾽ ὧδε θεῶν τις ἐνὶ φρεσὶ ποιήσειεν 55 
ϑ ᾽ ο.ς ῇ ἴω] δὰ 5 ᾽ὔ ΝΥ αὐτώ θ᾽ ἑστάμεναι κρατερῶς καὶ ἀνωγέμεν ἄλλους" 

τῷ κε καὶ ἐσσύμενόν περ ἐρωήσαιτ᾽ ἀπὸ νηῶν 
5 ’ 5 ᾽ὔὕ 3 {2 ΨΒΌΟΝ 5 ᾽ὔὕ 39 ὠκυπόρων, εἰ καί μιν ᾿Ολύμπιος αὐτὸς ἐγείρει. 
Ἦ, καὶ σκηπανίῳ γαιήοχος ἐννοσίγαιος 

ἀμφοτέρω κεκόπων πλῆσεν μένεος κρατεροῖο, όο 

γυῖα δὲ θῆκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν. 
ΦΌΤῸΝ 2. ὦ ΦΙΣἊλ 3 ’ὔ κὴ ᾽ὔ 

αὐτὸς δ᾽ ὥς τ᾽ ἴρηξ ὠκύπτερος ὦρτο πέτεσθαι, 
“, εἰν Ρ ἈΝ ΣΡ. 8. ἢ 7 7 3 Ν ὅς ῥά τ᾽ ἀπ᾽ αἰγίλιπος πέτρης περιμήκεος ἀρθεὶς 
ἰς ὔ 7 ΤᾺ Ψ ΝΜ ὁρμήσῃ πεδίοιο διώκειν ὄρνεον ἄλλο, 

ὡς ἀπὸ τῶν ἤϊξε Ποσειδάων ἐνοσίχθων. 65 

τοῖιν δ᾽ ἔγνω πρόσθεν ᾿Οἱλῆος ταχὺς Αἴας, 
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα προσέφη Τελαμώνιον υἱόν" 
“Αἴἷαν, ἐπεί τις νῶϊ θεῶν, οἱ Ὄλυμπον ἔχουσι, 

μάντεϊ εἰδόμενος κέλεται παρὰ νηυσὶ μάχεσθαι, 

οὐδ᾽ ὅ γε Κάλχας ἐστί, θεοπρόπος οἰωνιστής" 70 

ἴχνια γὰρ μετόπισθε ποδῶν ἠδὲ κνημάων 
ἘΡΉΝ  νν 2. ’ 5 ’ὔ Ν ,ὔ ῥεῖ᾽ ἔγνων ἀπιόντος" ἀρίγνωτοι δὲ θεοί περ" 

Ν τ ΟἹ Ν δ᾽. ΤΑΣ 'Ν ΘΕΤῸΝ, ᾽ὔ ᾽, 

καὶ δ᾽ ἐμοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι 

μᾶλλον ἐφορμᾶται πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι, 
’ Ἄν 50 ’ὔ, δ “ ΖΦ 39 

μαιμώωσι δ᾽ ἔνερθε πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθε. 75 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας" 

51 σχήσουσιν Δτδίορῃ. πάντες ἔφ Ὧ)59 Ὁ Τ 8]. : ἅπαντας ο ἃ Ἰς 
ΕΠιδί. 4].: ἅπαντες 8 52 παθωσιν Ὁ" 53 ὅ γ᾽] ὅδ᾽ ὦ οἩ Κὶ Α 55. 

αἱ. 58 κέν μιν ΞΔ πιατρ. ΒΟ ὕ ΥἹ 4]. ὅο κεκοπὼς εἰ κεκοφὼς 
ΑτΥ. (διχῶς) : κεκοφὼς Ῥ 5' σε «].: κεκοπὼν Δηπέϊπι. (Πϊα 67 οπι. Ὁ5 

ητ ἴχματα Ζεῃ. ΑτἸδίορῃ.: ἴθματα ν. 1]. ἴῃ ἃ 15 καὶ] η 9" 
ααπτοι )55 



153. ἹΛΙΑΔΟΣ.Ν 

«ςς Ψ [4] ΑΝ" Ἂν ἡ ᾽ὔ “ 4 οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι 
“ Ν μαιμῶσιν, καί μοι μένος ὦὥρορε, νέρθε δὲ ποσσὶν 

ἔσσυμαι ἀμφοτέροισι: μενοινώω δὲ καὶ οἷος 
“] ,ὔ» " “ Ἁ 359 

Εκτορι ΤΠΙριαμίδῃ ἄμοτον μεμαῶτι μάχεσθαι. 80 
ἃ “ Ν “ Ἂς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

͵ ἴω 

χάρμῃ γηθόσυνοι, τήν σφιν θεὸς ἔμβαλε θυμῷ: 
, Ν Ν Ψ, ΄ ΓᾺ 3 ΄ 

τόφρα δὲ τοὺς ὄπιθεν γαιήοχος ὦρσεν ᾿Αχαιούς, 
ἃ ἊΣ Ν σι δ ,ὔ τ 

οἱ παρὰ νηυσὶ θοῆσιν ἀνέψυχον φίλον ἡτορ. 
“- ν 2 “ 7 τῶν ῥ᾽ ἅμα τ᾽ ἀργαλέῳ καμάτῳ φίλα γυῖα λέλυντο, 85 

καί σφιν ἄχος κατὰ θυμὸν ἐγίγνετο δερκομένοισι 
Τ' “ Ν , “ ς Ἧ ε Ιλ ρῶας, τοὶ μέγα τεῖχος ὑπερκατέβησαν ὁμίλῳ. 

Ν ἡ 3 9 Ιὰ {νυ ΠΣ τ , “ τοὺς οἵ γ᾽ εἰσορόωντες ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρυα λεῖβον" 

οὐ γὰρ ἔφαν φεύξεσθαι ὑπὲκ κακοῦ ἀλλ᾽ ἐνοσίχθων 
Ξ τῷ ( 3 ’ 

ῥεῖα μετεισάμενος κρατερὰς ὄτρυνε φάλαγγας. 90 

Τεῦκρον ἔπι πρῶτον καὶ Λήϊτον ἦλθε κελεύων 
οἱ .“" Πηνέλεών θ᾽ ἥρωα Θόαντά τε Δηΐπυρόν τε 

᾽ “,..ικ“ 

Μηριόνην τε καὶ ᾿Αντίλοχον, μήστωρας ἀὺὐτῆς" 

τοὺς ὅ γ᾽ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
{ς 3 ΝΜ 3 “3, “- ,ὔ ὰ " αἰδώς, ᾿Αργεῖοι, κοῦροι νέοι" ὕμμιν ἔγωγε 95 

[ 

μαρναμένοισι πέποιθα σαωσέμεναι νέας ἁμάς" 

εἰ δ᾽ ὑμεῖς πολέμοιο μεθήσετε λευγαλέοιο, 
“ Ν δ (δὺ [4 Ἂν; ΄ ὯΝ 

νῦν δὴ εἴδεται ἡμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι. 
δ ΄ τ ,ὔ “ γῳ. 3. 5 “ εν 
ὦ πόποι, ἡ μέγα θαῦμα τὸδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι, 

δεινόν, ὃ οὔ ποτ’ ἔγωγε τελευτήσεσθαι ἔφασκον, 1οο 
““ [2 [) ἃ ἈΝ Ι Τρῶας ἐφ᾽ ἡμετέρας ἰέναι νέας, οἱ τὸ πάρος περ 

σ᾿ 2 ἣ ρλλΟ ο ρ. (ἢ 

φυζακινῇς ἐλάφοιςσιν ἐοίκεσαν, αἵ τε καθ᾽ ὕλην 

θώων παρδαλίων τε λύκων τ᾽ ἤϊα πέλονται 
» 3 “ 3 , ϑ5..»5».ϑ Κ᾽ [ 

αὕτως ἡλάσκουσαι ἀνάλκιδες, οὐδ᾽ ἐπι χαρμὴη" 

ὡς Τρῶες τὸ πρίν γε μένος καὶ χεῖρας ᾿Αχαιῶν 1ο5 
μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον, οὐδ᾽ ἠβαιόν'" 

η8 νέρθε πόδεσσιν Δ: νέρθε δὲ πόδεσσιν 1.15 απίε τΔ5. 84 ανεψυχθεν 
Ὅϑ 85 ὑπο Ὁ)" λελυνται δ Επ. 92 Πηνέλεόν Ατιδίορῃ. ΡΈ: 

-λεώ Ν1 94 [.- -«.ὐοὐνὐὐν0]ν 1 1π|| 752 δῃ ποπεπ  το3 παρδαλίων 
ΑτΤ. νι]ρ. : πορδαλίων ἃ 6 559 Α ΟΓΟΙ 5: 1ο4 χάρμῃ ΔΒΟ σε 1 

ΜΡΊΎ νιὸς: χάρμην ἱ ΜΞ0 1}: -ης ἃ 



13:. [ΛΊΙΊΑΔΟΣΝ 

νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ μάχονται 
ἡγεμόνος κακότητι μεθημοσύνῃσί τε λαῶν, 
ἃἁ ’, Φ.ν ΑΑ͂Σ 3 [2 3 4 7 οἱ κείνῳ ἐρίσαντες ἀμυνέμεν οὐκ ἐθέλουσι 

“ 3 ’ 5 Ἂς Υ, 4.5.9. »] 

νηῶν ὠκυπόρων, ἀλλὰ κτείνονται ἀν᾽ αὐτάς. 11ο 
- 3 3 Ν Ν ’ 3 7 » ’ 5 

ἀλλ᾽ εἰ δὴ καὶ πάμπαν ἐτήτυμον αἴτιός ἐστιν 
“᾽ Ρ] τὰ ΚΟ ΗΝ ’ὕ 3 [ 

ἥρως Ατρεΐδης, εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων, 
Ψ“ δ... 5 »Ἅ ’ . οὕνεκ᾽ ἀπητίμησε ποδώκεα Πηλεΐωνα, 

{ἀδε ὰ 3 » δ , [2 

ἡμέας γ᾽ οὔ πως ἔστι μεθιέμεναι πολέμοιο. 

ἀλλ᾽ ἀκεώμεθα θᾶσσον" ἀκεσταί τοι φρένες ἐσθλῶν. τι 
ὑμεῖς δ᾽ οὐκέτι καλὰ μεθίετε θούριδος ἀλκῆς 

ἦ Υ̓ 3 5 ἊΣ ’ὔ 5955 «ἃ Μ 

πάντες ἄριστοι ἐόντες ἀνὰ στρατόν. οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε 

ἀνδρὶ μαχεσσαίμην ὅς τις πολέμοιο μεθείη 

λυγρὸς ἐών: ὑμῖν δὲ νεμεσσῶμαι περὶ κῆρι. 
Ἔν ’ , ’ὔ Ν 7 “ ὦ πέπονες, τάχα δή τι κακὸν ποιήσετε μεῖζον . 120 

ὯΝ ᾽ὔ’ 3 3.015 Σ νΝ ἥ ε . 

τηδε μεθημοσύνῃ: ἀλλ᾽ ἐν φρεσὶ θέσθε ἕκαστος 
“ Ἁ Ν 7 “Ὁ 

αἰδῷ καὶ νέμεσιν" δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν. 

Ἕκτωρ δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴν ἀγαθὸς πολεμίζει 
’ Μ Ν “2 Ν Ν 3 “ 39 

καρτερός, ἔρρηξεν δὲ πύλας καὶ μακρὸν ὀχῆα. 
“ ε ’ ’ “5 3 ν ἐ 

ὡς ῥα κελευτιόων γαιήοχος ὦρσεν ᾿Αχαιούς. 125 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντας δοιοὺς ἵσταντο φάλαγγες 
72) ἃ ΨΆ Νν Μ 3 ; ἊΣ καρτεραΐ, ἃς οὔτ᾽ ἄν κεν ᾿ΑΆρης ὀνόσαιτο μετελθὼν 

» αν ο) ’ὔ ὔ ἃ Ν Υ̓ 

οὔτε κ Αθηναίη λαοσσόος" οἱ γὰρ ἄριστοι 
’ “π΄ νῦν ΄ ΜΨ 

κρινθέντες Γρῶὰς τε καὶ ᾿Ἑκτορα δῖον ἔμιμνον, 

φράξαντες δόρυ δουρί, σάκος σάκεϊ προθελύμνῳ" 130 
Ξ Ν τ Αδ λα» 39 ΚΓ , , 9 7 5 ’ὔ 

ἀσπὶς ἂρ ἀσπίδ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα ὃ ἀνὴρ" 
΄“ ΦΧ ’ ’ “ , 

ψαῦον δ᾽ ἵππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι 
’ ε Ν᾿ »] [2 9) 7 

νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλὴλοισιν" 

ἔγχεα δὲ πτύσσοντο θρασειάων ἀπὸ χειρῶν 

σειόμεν᾽- οἱ δ᾽ ἰθὺς φρόνεον, μέμασαν δὲ μάχεσθαι. 135 
Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ “Ἕκτωρ 

ἀντικρὺ: μεμαώς, ὀλοοίτροχος ὡς ἀπὸ πέτρης, 

1Ο7 δὲ ἑκὰς Ζεη. Ατ᾽Ξέορῃ.: δ᾽ ἕκαθεν ΔΑτ. οσοαά, απα Ἰν ευ]θε 
μαΐ χονται ))55 114 μεθησέμεναι α ο ἃ ΝΠ:;νι8 115 τοι] τεν. ]. 
δηΐ, (ἔν τισι τῶν ὑπομνημάτων), ἀν» Μ19 125 κελευθιόων ν.]. 5Ξεἢ. Τ' 

120 τρωεσσιν και εἐκτορῖι Ὁ)ῦ5 134 ἐπτήσσοντο 1.3 135 σειό- 
μενοι ἰθὺς ν.]. Ξεἢ. Τ' 



15. ΛΠ ΑΑΟΣ ἮΝ 

ὅν τε κατὰ στεφάνης ποταμὸς χειμάρροος ὥσῃ, 
«7 3 » 5 ’ ᾿ » 

ῥήξας ἀσπέτῳ ὄμβρῳ ἀναιδέος ἔχματα πέτρης" 

ὕψι δ᾽ ἀναθρῴσκων πέτεται, κτυπέει δέ θ᾽ ὑπ’ αὐτοῦ τ49 
ὕλη: ὁ δ᾽ ἀσφαλέως θέει ἔμπεδον, ἧος ἵκηται 
ἰσόπεδον, τότε δ᾽ οὔ τι κυλίνδεται ἐσσύμενός περ" 
ὡς “Ἕκτωρ ἧος μὲν ἀπείλει μέχρι θαλάσσης 
ῥέα διελεύσεσθαι κλισίας καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
κτείνων" ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πυκινῇς ἐνέκυρσε φάλαγξι 145 
στῆ ῥα μάλ᾽ ἐγχριμφθείς" οἱ δ᾽ ἀντίοι υἷες ᾿Αχαιῶν 

’ ’ὔ ’ὔ Δ ΌΝ » ᾿, νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν 
“5 3 Ν { ε Ν ’ ’ 

ὥὦσαν ἀπὸ σφείων" ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη. 
97“. Ν ’ ᾽ ’ 

ἤσσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς" 
““Τρῷες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταΐί, 150 

ἴ 3 » λῚ ΤᾺΝ “ 3 ζ παρμένετ᾽: οὔ τοι δηρὸν ἐμὲ σχήσουσιν ᾿Αχαιοί, 
Ν. Ὰ ᾿Ὶ [ 9 ἊΝ πὲ (, 

καὶ μάλα πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες, 
5) 3 5. ἰ εἰ:.9}}. 0 89 ὦ 
ἀλλ΄, ὀΐω, χάσσονται ὑπ ἐγχεέος, εἰ ἐτεὸν με 
“5, “ » δ Δ, , “ 33 ὦρσε θεῶν ὦριστος, ἐρίγδουπος πόσις Ἡρης. 

ἃ 93 Ν. 4 , Ν ε , 

Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 155 

Δηΐφοβος δ᾽ ἐν τοῖσι μέγα φρονέων ἐβεβήκει 
Πριαμίδης, πρόσθεν δ᾽ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

κοῦφα ποσὶ προβιβὰς καὶ ὑπασπίδια προποδίζων. 
’ ΡῚ 3 “-“ ᾽ ν “ 

Μηριόνης ὃ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ, 

καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην τόο 

ταυρείην' τῆς δ᾽ οὔ τι διήλασεν, ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
“ ’ 5 

ἐν καυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ: Δηΐφοβος δὲ 

ἀσπίδα ταυρείην σχέθ᾽ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ 
ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος" αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 
ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο δ᾽ αἰνῶς τό5 
2 , ’ὔ Δ ΌΝ ἃ , ἀμφότερον, νίκης τε καὶ ἔγχεος ὃ ξυνέαξε. 

189 ἀσχέτω ο ἀε 141 ἕως ῬΒΑ ΒΟ νΝηνϑΣ: εἴως ΕΓ 1,15: ὄφρ᾽ 
ἂν νυ]. 144 ῥέα διελεύσεσθαι Ατ. : ῥεῖα δ᾽ ἐλεύσεσθαι ν. 1. απί.; 
να]ρ. : ῥεῖα διελεύσεσθαι Τ' 148 ὃ δὲ χάσσατο πολλὸν ὀπίσσω ΖΕεῃ. 

153 οἴῳ ν.]. απί. Τ' 159 αὐτοῖο] ἐν τοῖσι ΑΡΟ]]. Ιεχ. π᾿ ν. τιτύ- 
σκετο 166 ξυνέηξε Ζεῃ.: -εηκε 9) 



15. ἸΛΙΆΔΟΣ Ν 

“ 3 " ; ᾽ὔ Ἁ “ 3 “ βῆ δ᾽ ἰέναι παρὰ τε κλισίας καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
Ψ ’, ’ ’ “ «ε ’ , 

οἰσόμενος δόρυ μακρόν, ὃ οἵ κλισίηφι λέλειπτο. 

Οἱ δ᾽ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 
Τεῦκρος δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα κατέκτα, 170 
Μ 9 2 “᾿ , ε;» 
Ιμβριον αἰχμητὴν, πολυΐϊππου Μέντορος υἱόν" 

ναῖε δὲ Πήδαιον, πρὶν ἐλθεῖν υἷας ᾿Αχαιῶν, 

κούρην δὲ Πριάμοιο νόθην ἔχε, Μηδεσικάστην" 
Φ᾿ νὰ 5.) Ἂν “ [2 Υ̓͂ 3 ’ 

αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι, 

ἂψ ἐς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι, 175 
- Ν Ν , ε ,ὔ, ’ὔ “4 ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ" ὁ δέ μιν τίεν ἶσα τέκεσσι. 

’ ε «" “ τὰ » ΝΜ -. - 

τόν ῥ᾽ υἱὸς Τελαμῶνος ὑπ᾽ οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ 
9 ») 93. ν ΝΥ ε 3 φΦ. 9 ν ’ὔ [τέ νύξ᾽, ἐκ δ᾽ ἔσπασεν ἔγχος" ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἔπεσεν μελίη ὥς, 

ἣ τ᾽ ὄρεος κορυφῇ ἕκαθεν περιφαινομένοιο 
χαλκῷ ταμνομένη τέρενα χθονὶ φύλλα πελάσσῃ" 180 

ὡς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. 
Τεῦκρος δ᾽ ὁρμήθη μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι" 
Ἕκτωρ δ᾽ ὁρμηθέντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ ρ δ᾽ ὁρμη ρ ὃ. 
οἱ ϑυτ τς Ν ΝΥ 9. ΧΝ 3 ’ὔ » 

ἀλλ΄ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἡλεύατο χάλκεον ἔγχος 

τυτθόν' ὁ δ᾽ ᾿Αμφίμαχον, Κτεάτου υἷ᾽ ᾿Ακτορίωνος, 185 
» ’ὔ ’ ἯΝ “ ͵ » 

νισόμενον πόλεμόνδε κατὰ στῆθος βάλε δουρί' 
ὕ, ἊΣ ἥ 93 , Ν ’ 3 εν 39. “κ᾿ 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾽ αὑτῷ. 
σ ϑισε ’ ’ ἰ 3 “ 
Εκτωρ δ᾽ ὁρμήθη κόρυθα κροτάφοις ἀραρυῖαν 

ἈΝ 3 ᾽ὔ 3 Ι κρατὸς ἀφαρπάξαι μεγαλήτορος ᾿Αμφιμάχοιο" 
» ΕΊΣ ’ ΡΣ εν ἐς Χ “Ὁ Αἴας δ᾽ ὁρμηθέντος ὀρέξατο δουρὶ φαεινῷ 190 

“ “-“ “ Εκτορος" ἀλλ᾽ οὔ πῃ χροὸς εἴσατο, πᾶς δ᾽ ἄρα χαλκῷ 

σμερδαλέῳ κεκάλυφθ᾽: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλὸν οὗτα, 
ὦσε δέ μιν σθένεϊ μεγάλῳ: ὃ δὲ χάσσατ᾽ ὀπίσσω μ μεγάλ Χ 

“ 3 , Ν 3,9 Δ 3 ’ὔ νεκρῶν ἀμφοτέρων, τοὺς δ᾽ ἐξείρυσσαν ᾿Αχαιοί. 

᾿Αμφίμαχον μὲν ἄρα Στιχίος δῖός τε Μενεσθεύς, 105 

168 δ] ἅ ν.]. ἀπέ. 172 ναῖε δὲ] ὃς νάε Ζεηῃ. (εἴ, Ζ 34): ὃς ναῖε 
0 ν8:: γαῖε Β 115 ἐς Ὁ ΜΝ Επ. : εἰς ςεί. 1η8 αὖτ᾽] αἶψ᾽ ν.]. 
ἷ'ΐπ Α 179 εὐτ 95 κορυφῇ Ατ. ΘΕΏΆΡΣΑΒ Ο Μνϑ83: κορυφῇς 
ν.]. δηΐ., να]ρ. 186 παρα μαζον 959 187 ἀράδησεν.. 5 1Τ 

190 ὀρέξατο Ὁ) 19 »Ὲν» ΑΒ Ο Ὁ "δ νϑ2; ἀκόντισε ν.]. ἀπί., νυ]ε,. 
101 χρὼς Ζεη.: χρόος ΑΥ. ΤΓΑΠΗΪΟ 105 Σχεδίος ν.]. 5ἃ1Τ 



18. ἽΛΙΑΔΟΣ Ν: 

» ἈΠ 9 ’ ’ Ν Ἀ 3 “ Α ἀρχοὶ ᾿Αθηναίων, κόμισαν μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν' 

Ἴμβριον αὖτ᾽ Αἴαντε, μεμαότε θούριδος ἀλκῆς, 

ὥς τε δύ᾽ αἶγα λέοντε κυνῶν ὕπο καρχαροδόντων 
ς ’ ΄ 3 ἈΣ Ὲ 2... " ἁρπάξαντε φέρητον ἀνὰ ῥωπήϊα πυκνά, 
ς Ἔν δάνδας ΤΑ ἊΝ “ μὰ 

ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης μετὰ γαμφηλῇσιν ἔχοντε, 200 
Ὁ «ς Ν ἐς ἊΝ 3} Μ » Ν ὥς ῥα τὸν ὑψοῦ ἔχοντε δύω Αἴαντε κορυστὰ 

τεύχεα συλήτην: κεφαλὴν δ᾽ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς 
κόψεν ᾿Οἰἱλιάδης, κεχολωμένος ᾿Αμφιμάχοιο, 

ἧκε δέ μιν σφαιρηδὸν ἑλιξάμενος δι᾿ ὁμίλου" 

Ἕκτορι δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν ἐν κονίῃσι. 205 

Καὶ τότε δὴ περὶ κῆρι Ποσειδάων ἐχολώθη 

υἱωνοῖο πεσόντος ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, 
“ 3. ΙΝ 7 Ν “ 9 “-“ 

βῆ δ᾽ ἰέναι παρά τε κλισίας καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
2 [4 ’, 4 Ν ’’ 2. ν 
ὀτρυνέων Δαναούς, Τρώεσσι δὲ κήδε᾽ ἔτευχεν. 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἄρα οἱ δουρικλυτὸς ἀντεβόλησεν, 210 

ἐρχόμενος παρ᾽ ἑταίρου, ὅ οἱ νέον ἐκ πολέμοιο 
5 3). “5) ’ὔ , 5... "»»-- “ 

ἦλθε κατ᾽ ἰγνύην βεβλημένος ὀξέϊ χαλκῷ. 
Ἂ. Ν ες - Υ“ «ς 3.1.5 “ 2 ., τὸν μὲν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ᾽ ἰητροῖς ἐπιτείλας 

ἤϊεν ἐς κλισίην: ἔτι γὰρ πολέμοιο μενοίνα 

ἀντιάαν' τὸν δὲ προσέφη κρείων ἐνοσίχθων, 215 

εἰσάμενος φθογγὴν ᾿Ανδραίμονος υἷξ Θόαντι, 
ὃς πάσῃ Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι 

Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ" 
3 “ -“ “- 

““Ιδομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαὶ 
οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες ᾿Αχαιῶν; ὁ ὁὃ 220. 

Ν “ Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Ιδομενεύς, Κρητῶν ἀγός, ἀντίον ηὔδα" 

“ὦ Θόαν, οὔ τις ἀνὴρ νῦν γ᾽ αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε 
Ιᾳ ἘΝ γιγνώσκω" πάντες γὰρ ἐπιστάμεθα πτολεμίζειν. 

196 λαὸν ἔθνος ν. 1. ἴπ Α 198 αἶγε Ζεη. ΡΠ 55. 800 ἔχοντες 
ΡΟ ΏΚΙΝΙ 3503 κόψεν ἄρ᾽ ᾿Ἰλιάδης Ζεη. 207 ἐνὶ κρατερῇ 

ὑσμίνῃ Ὁ" Ν" 214 ἣν ἴεν ν. 1. ΔΡ. ΒΘ... Τ' ἐς κλισίην Ὁ) ῶο ἃ 1 

ΑΒΟνην": ἐκ κλισίης νυϊρ. 216 φωνὴν ξα 00 διϑα τῷ 
μιν ἐεισάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα κα (. ἃ 52 : τῷ μιν ἐεισάμενος 
προσέφη κρείων ᾿Ενοσίχθων 1 1. ΜΗ͂Τ 222 νῦν γ᾽ Δι. ῬᾺ Με ν: 
γῆς; νῦν δ᾽ Ατ]ϑίορῃ.: νῦν να]ρ. 



15:. ἘΑΤΆΑ ΘΝ 

» Ἂς 7 Μ 3 7, Ν Ὦἦ»» οὔτε τινὰ δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτε τις ὄκνῳ 
Μ »ὰ ’ὔ ’ ’ 5 Ὰ “ εἴκων ἀνδύεται πόλεμον κακόν" ἀλλά που οὕτω 225 

μέλλει δὴ φίλον εἶναι ὑπερμενέϊ Κρονίωνι, 

νωνύμνψους ἀπολέσθαι ἀπ᾽ ΓΑργεος ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιούς. 
Ἂ Γ ’ Ν Ν Ν [ 7..- τ 

ἀλλὰ, Θόαν, καὶ γὰρ τὸ πάρος μενεδήϊος ἦσθα, 

ὀτρύνεις δὲ καὶ ἄλλον, ὅθι μεθιέντα ἴδηαι" 
ἴω “-“ ΕΘ. 5 ΄ 7 7 ΔΕ Ι͂ 39 τῶ νῦν μήτ᾽ ἀπόληγε κέλευέ τε φωτὶ ἑκάστῳ. 230 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 

““ἸἸδομενεῦ, μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν 

ἐκ Τροίης, ἀλλ᾽ αὖθι κυνῶν μέλπηθρα γένοιτο, 
ὅς τις ἐπ ἤματι τῷδε ἑκὼν μεθίησι μάχεσθαι ὅς τις ἐπ ἣμ ΐ μεθίῃσι μάχεσθαι. 

ἀλλ᾽ ἄγε τεύχεα δεῦρο λαβὼν ἴθι" ταῦτα δ᾽ ἅμα χρ 235 
᾽ὔ ΒΩ ον ἐς ’ὔ 7 ἊΝ γος Ὁ Τ2 

σπεύδειν, αἴ κ ὄφελός τι γενώμεθα καὶ δύ᾽ ἐόντε. 

συμφερτὴ δ᾽ ἀρετὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν 
πιο. ἊΣ ’ὔ 6}. 0) “ Ρὲ ᾽ὔ ’ 395 

νῶϊ δὲ καί κ᾽ ἀγαθοῖσιν ἐπισταίμεσθα μάχεσθαι. 
ὰ 5 ΞυΑΝ, ε Ν 3 3) Ν ἊἋ , 3 “- 
Ὡς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν" 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην εὔτυκτον ἵκανε 240 

δύσετο τεύχεα καλὰ περὶ χροΐ, γέντο δὲ δοῦρε, 
“" 3. Ἂν, 9 ΚΝ ΌΣ ΄ 6 7 ’ὕ 

βῆ δ᾽ ἵμεν ἀστεροπῇ ἐναλίγκιος, ἣν τε Κρονίων 
Ν Ν. Ὅτ 7 9) 5 5 ᾽' 3 ’ὔ 

χειρὶ λαβὼν ἐτίναξεν ἀπ᾽ αἰγλήεντος ᾽Ολύμπου, 

δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν" ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαί: 

ὡς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος. 245 
Μηριόνης δ᾽ ἄρα οἱ θεράπων ἐὺς ἀντεβόλησεν 
ἐγγὺς ἔτι κλισίης" μετὰ γὰρ δόρυ χάλκεον ἤει ΥΥ 5 γαΡ ΘΟ Χ, ἐ 

9 ’ Ν Ν [4 , 3 “ 

οἰσόμενος' τὸν δὲ προσέφη σθένος ᾿Ιδομενῆος" 

“Μηριόνη, Μόλου υἱέ, πόδας ταχύ, φίλταθ᾽ ἑταίρων, 

τίπτ᾽ ἦλθες πόλεμόν τε λιπὼν καὶ δηϊοτῆτα; 250 

224 οὔτε Ῥτὶι15] οὐδέ ν. ]. απί. Σ᾿ ῥὃ8 101 γῦ ν1 225 ἀνδύεται ΔΓ. 
νπ]Ρ.: ἐνδ- Ἡ: ἀδδύεται ν.]. ἀρ. Τ 227 νωνύμνους Ὧ" 'Ο ΘΑ ΒΤ 
ψΌ Εἰιβί. : νωνύμους να]ρ. υἷας ᾿Αχαιῶν Δ ΡῚ 220 ὅθι] ὅτε 
ΔΡΟΔΑΒΑΒΟ: ὅθεν Ὁ“ ὅτις μεθίῃσι πόνοιο Ζετπι. 230 τε] δὲ 
ἃ Ῥ' Ὁ" Αἷ: 232 ἐκνοστήσειεν ᾳ1.31,,) ΜῚ Μ8 234 μεθίῃσι πόνοιο 

Δτ. 237 συμφερτὴ δὲ βίη Ζεη. Ατ᾽βίορῇ. 238 ἐπειγώμεσθα ο 
ν "3 245 περὶ] ἐνὶ Ζεη. Ατ᾽δίορῃ. Ὁ" στήθεσφι ᾳ 246 θερά- 
πων ἐὺς] δουρικλυτὸς Ζεηῃ. ΑτΙδίορῇῃ. : θεραπωνεύς ν.]. απί. ὸς ΒΈ 55.: 
ὡς Ν13 



1538: ἸἸΛΙΑΔΟΣΝ 

4 ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή, 

ἦέ τευ ἀγγελίης μετ᾽ ἔμ᾽ ἤλυθες; οὐδέ τοι αὐτὸς 
ἧσθαι ἐνὶ κλισίῃσι λιλαίομαι, ἀλλὰ μάχεσθαι." 

Τὸν δ᾽ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

“᾿Ιδομενεῦ, Κρητῶν βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 
Ν 3 ’ Υ̓͂ ΡΟΝ »Ἅ , 
ἔρχομαι, εἴ τί τοι ἔγχος ἐνὶ κλισίῃσι λέλειπται, 

οἰσόμενος" τό νυ γὰρ κατεάξαμεν, ὃ πρὶν ἔχεσκον, 
ἀσπίδα Δηϊφόβοιο βαλὼν ὑπερηνορέοντος.᾽" 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Ιδομενεύς, Κρητῶν ἀγός, ἀντίον ηὔδα" 

“ δούρατα δ᾽, αἴ κ᾿ ἐθέλῃσθα, καὶ ἕν καὶ εἴκοσι δήεις 
ε "ἘΔ 5 ’ὔ’ Ν 9 ᾿ς , ἑσταότ᾽ ἐν κλισίῃ πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα, 
Τρώϊα, τὰ κταμένων ἀποαίνυμαι" οὐ γὰρ ὀΐω 
3 “ , ἜΝ « [ ΄ ἀνδρῶν δυσμενέων ἑκὰς ἱστάμενος πολεμίζειν. 
“- ’ἦ , ον Ἄν. 9 ΄ ᾿ ’ 

τῷ μοι δούὐρατὰ τ᾽ ἐστι καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι, 
Ν ’ ἈΝ ͵ Ν ἣν 39 καὶ κόρυθες καὶ θώρηκες λαμπρὸν γανόωντες. 
Τὸν δ᾽ αὖ Μηριόνης πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 

“ καί τοι ἐμοὶ ἱ τε κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίν ί τοι ἐμοὶ παρά τε κλισίῃ ηὶ μελαίνῃ 
, πόλλ᾽ ἔναρα Τρώων" ἀλλ᾽ οὐ σχεδόν ἐστιν ἑλέσθαι. 

5. Ν Ν, 53, Ὁ , , ΑΓ 3 ἰδὲ 

οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐμέ φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς: 
Ρ Ν Ν 4 ἰῥ σας. , 
ἀλλὰ μετὰ πρώτοισι μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν 

ἵσταμαι, ὁππότε νεῖκος ὀρώρηται πολέμοιο. 

ἄλλον πού τινα μᾶλλον ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 
λήθω μαρνάμενος, σὲ δὲ ἴδμεναι αὐτὸν ὀΐω. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Ιδομενεύς, Κρητῶν ἀγός, ἀντίον ηὔδα" 
ςΟ Ὸ 9 Ν Φ}ὔ 2 » Ν “- , οἶδ᾽ ἀρετὴν οἷός ἐσσι" τί σε χρὴ ταῦτα λέγεσθαι; 

εἰ γὰρ νῦν παρὰ νηυσὶ λεγοίμεθα πάντες ἄριστοι 

ἐς λόχον, ἔνθα μάλιστ᾽ ἀρετὴ διαείδεται ἀνδρῶν, 
, 5, ἔνθ᾽ ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ᾽ ἄλκιμος ἐξεφαάνθη" 

“-  “ Ξ5 τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ, 
οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ᾽ ἐν φρεσὶ θυμός, 
ἀλλὰ μετοκλάζει καὶ ἐπ᾽ ἀμφοτέρους πόδας ἵζει, 

255. 

260 

26ς 

275 

280 

254 δουρικλυτὸς Ὁ Ἀ 255 οἵη. Ατσ. (αν.) Ῥ᾽ ΡΟ ΔΑΒΟ. 
ΤΊ Νν15ν32 257 κατεήξαμεν Ζεῃ. : κατέαξα μὲν αι. 54 ΒΙΡΤῸ Ν" 

2668 -- 255 δ44. Οἵ Ὁ τη. τες. 



18. ἹΛΙΑΔΟΣΝ 

Ξὶ , “ ε ὔ ’ ᾽ὔ ᾽ 
ἐν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει 

κῆρας ὀϊομένῳ, πάταγος δέ τε γίγνετ᾽ ὀδόντων" 
“ δι .5 “ ρος 3... ἃς “ Ἂς Ὑ » 

τοῦ ὃ ἀγαθοῦ οὔτ᾽ ἃρ τρέπεται χρὼς οὔτε τι λίην 

ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐσίζηται λόχον ἀνδρῶν, 285 
Ψ - Ἀ ἥ 7 3 Ἂς ὍΣ 

ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαὶϊ λυγρῇ 
5. 7 Υ̓ ’ὔ , ἴω 

οὐδέ κεν ἔνθα τεόν γε μένος καὶ χεῖρας ὄνοιτο. 
᾿ ἰἐ “ , ὃν » εἴ περ γὰρ κε βλεῖο πονεύμενος ἠὲ τυπείης, 

οὐκ ἂν ἐν αὐχέν᾽ ὄπισθε πέσοι βέλος οὐδ᾽ ἐνὶ νώτῳ. 
ον Ὁ 

ἀλλά κεν ἢ στέρνων ἢ νηδύος ἀντιάσειε 290 

πρόσσω ἱεμένοιο μετὰ προμάχων ὀαριστύν. 
5 Ξ.: ἢ ᾽ “-“ 7 “ς ἃ 
ἀλλ᾽ ἄγε, μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὡς 

ἑσταότες, μή πού τις ὑπερφιάλως νεμεσήσῃ: 

ἀλλὰ σύ γε κλισίηνδε κιὼν ἕλευ ὄβριμον ἔγχος. 
ἃ “ “. 
Ὡς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος "Αρηὶ 295 

Ψ, 7, 3 ’ὔ 7 μι 

καρπαλίμως κλισίηθεν ἀνείλετο χάλκεον ἔγχος, 
“- Ν ϑὲ ὦ “π᾿ ’ , Ἂ 

βῆ δὲ μετ΄ ᾿Ιδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς. 

οἷος δὲ βροτολοιγὸς ΓΑρης πόλεμόνδε μέτεισι, 
- Ν , ΄ὕ ὉΝ [ Ν Ἀυ59 Ν 

τῷ δὲ Φόβος φίλος υἱὸς ἅμα κρατερὸς καὶ ἀταρβὴς 
δ [4 

ἕσπετο, ὅς τ᾽ ἐφόβησε ταλάφρονά περ πολεμιστήν" 300 
Ν Ἂς πο ἈΦ. 7 3 7 7 

τὼ μὲν ἀρ ἐκ Θρήκης Εφύρους μέτα θωρήσσεσθον, 
ὟΝ Ὥρ ᾽ὔ 7 3. ΟΝ, ᾽ὔ 

ἠὲ μετὰ Φλεγύας μεγαλήτορας" οὐδ᾽ ἄρα τὼ γε 
Υ̓͂ 2 Εν ἊΝ “ Υ̓ ἔκλυον ἀμφοτέρων, ἑτέροισι δὲ κῦδος ἔδωκαν" 

“ ᾿ ’ 9 ᾽ὔ Ψ Ἀν 9 “ 

τοῖοι Μηριόνης τε καὶ ᾿ἰδομενεύς, ἀγοὶ ἀνδρῶν, 
Με. “ ’ὔ͵ 7 »Μ ΄σι 

ἤϊσαν ἐς πόλεμον κεκορυθμένοι αἴθοπι χαλκῷ. 305 

τὸν καὶ Μηριόνης πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπε" 

““Δευκαλίδη, πῇ τ᾽ ἂρ μέμονας καταδῦναι ὅμιλον; 
Ἂς ΩΝ ’, Ν “- ΡΝ ᾺΣ Ἀρα ’ 
ἢ ἐπὶ δεξιόφιν παντὸς στρατοῦ, ἢ ἀνὰ μέσσους, 
τα ξονας ΤΕ ’ 2 ἊΝ ἦ ΝΜ “ ἢ ἐπ ἀριστερόφιν; ἐπεὶ οὔ ποθι ἔλπομαι οὕτω 

δεύεσθαι πολέμοιο κάρη κομόωντας ᾿Αχαιούς." 310 
Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Ιδομενεύς, Κρητῶν ἀγός, ἀντίον ηὔδα" 

289 οὔ κεν ν.]. δηῖ. (αἱ κοιναῖ), Ὁ 1 200 στέρνοιο 5 ΟΝ" 
293 πού] πώς ἢ ΝΞΈ 298 μέτεισι Ατ. οοαά. 801 ᾿Ἐφύρου Ὁ": 
τὼ μὲν ἄρ᾽ εἰς ᾽᾿ΕἘφύρους πόλεμον μέτα οεἰΐ. Ῥαιι5. ἴχ. 36. 2 θωρήσσοντο 
ΘΈΓΔΡ. 442 809 ποθι) ποτε ν.]. δηΐ.: πω [1.15 : πωθι 90) 0 



15. ΓἸΔΊΤΑΔΟΣ (Ν 

ἐς ΠΥ ΥΥ ΣΙΝ 4 ; 5. 5 Ν ν νηυσὶ μὲν ἐν μέσσῃσιν ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἄλλοι, 

Αἴαντές τε δύω Τεῦκρός θ᾽, ὃς ἄριστος ᾿Αχαιῶν 
τοξοσύνῃ, ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίη ὑσμίνῃ" ς ἐν; ΠΕ] 

“ ε 5) ΄ Δ» ΄ ΄ 
οἵ μιν ἅδην ἐλοωσι καὶ ἐσσύμενον πολέμοιο, 
σ ΄, Ν 3 ͵ , 2 

Ἐκτορα ΤΙριαμίδην, καὶ εἰ μάλα καρτερὸς ἐστιν. 

αἰπύ οἱ ἐσσεῖται μάλα περ μεμαῶτι μάχεσθαι 

κείνων νικήσαντι μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους 
νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων 
ἐμβάλοι αἰθόμενον δαλὸν νήεσσι θοῇσιν. 

“ 2 2 

ἀνδρὶ δέ κ᾽ οὐκ εἴξειε μέγας Τελαμώνιος Αἴας, 
ἃ ’ 3 » ΔῊΝ 7, 3 , 

ὃς θνητὸς τ εἴη καὶ ἔδοι Δημήτερος ἀκτήν, 

χαλκῷ τε ῥηκτὸς μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν. 
«ὃ “.ο Ζ ΄ 

οὐδ᾽ ἂν ᾿Αχιλλῆϊ ῥηξήνορι χωρήσειεν 
Υγ 3 2 γ, Ν 3) ΒᾺ Υ̓ Ὁ γα ἔν γ᾽ αὐτοσταδίῃ: ποσὶ δ᾽ οὔ πως ἔστιν ἐρίζειν. 

πιο. 25. ΩΣ 95 93 5 (5). 9 “ Ἷ» ῇ νῶϊν ὃ ὧδ ἐπ ἀριστέρ ἔχε στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα 
“ΦΝΦ 3. 3᾿ ΟΣ ΕΝ 6 τ ὦ ἰΦ Ν  Ὁ}) εἴδομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἦέ τις ἡμῖν. 

ἃ ’ , Ν ΠΝ δ ". 
ὡς φάτο, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος ᾿Αρηϊΐ 

Φ 5 5). » 5. Ὁ ,ὔ ἝΝ , 2 ’ ἦρχ ἴμεν, ὄφρ ἀφίκοντο κατὰ στρατόν, ἢ μιν ἀνώγει. 

Οἱ δ᾽ ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκήν, 
3, Ν Ν , ἈΝ Υ , 

αὑτὸν καὶ θεράποντα, σὺν ἐντεσι δαιδαλέοισι, 
’ Ὁ) (χὴ ϑ. ΕἾ. 3 ΄“-. δ) 

κεκλόμενοι καθ ὅμιλον ἐπ᾿ αὐτῷ πάντες ἐβησαν" 

τῶν δ᾽ ὁμὸν ἵστατο νεῖκος ἐπὶ πρύμνῃσι νέεσσιν. 
ε 3. Δ τε Ν , 2 [΄ “ Υ̓ 

ὡς ὃ ὅθ᾽ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι 
Μ σὰ ᾧἢ ΄, φ 3 Ν , 
ἤματι τῷ ὅτε τε πλείστη κόνις ἀμφὶ κελεύθους, 

Ὡ 5). ἐδ 7 ε “ 5. οἱ τ΄ ἄμυδις κονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὀμίχλην, 
ΝΑ 2 “ ς ΚΟ ΣΕ ΝΣ ΤΑ 4 4 3 ΠΟΘΥΣΩ͂Ν [ω ὡς ἀρα τῶν ὁμόσ᾽ ἦλθε μάχη, μέμασαν ὃ ἐνὶ θυμῷ 
2 7 3. τον 2 , 5. (5). “ 

ἀλλήλους καθ᾽ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέϊ χαλκῷ. 
7 ἔφριξεν δὲ μάχη φθισίμβροτος ἐγχείῃσι 
μακρῇς, ἃς εἶχον ταμεσίχροας" ὄσσε δ᾽ ἄμερδεν 

815 ἐλόωσι]) ἑάσουσι Δ (κάτ᾽ ἔνια τῶν ὑπομνημάτων) : ἀάσωσι 

315 

320 

325 

330 

335 

340 

41. 
51 πολεμίζειν Ζεη. 816 οπι. ΟΡ ΑΒΟΘ ΜΊΤ νῦν κγ8 

818 κείνων Δ΄. να]ρ΄. : κείνω 1010 0,59 ο 1,5 05 νὲ γῆν νην νι 
ἀάπτους ΔΤ. νι]ρ. : ἀέπτους ΔΙΙΞΙΟΡΗ. 320 ἀφίκοιτο Ἃ {1 ν25 
331 δαιδαλέοισι] μαρμαίροντας ν. 1. ἴῃ ΔΑ : λευγαλέοισι Τ,Ὁ 333 ὁμόσ᾽ 
ν. 1. δηΐ. 337 ἦρχε “τ ΜῚ ΟΞ 2 ν᾽ ν!Ὲ νι 



1353. ὙΓΑΛΤΑ ΑΘΣ ΌΝ 

αὐγὴ χαλκείη κορύθων ἄπο λαμπομενάων 

θωρήκων τε νεοσμήκτων σακέων τε φαεινῶν 
ο] , » , » 
ἐρχομένων ἄμυδις" μάλα κεν θρασυκαρδιος εἴη 

ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ᾽ ἀκάχοιτο. 

Τὼ δ᾽ ἀμφὶς φρονέοντε δύω Κρόνου υἷε κραταιὼ 345 
ἀνδράσιν ἡρώεσσιν ἐτεύχετον ἄλγεα λυγρά. 
Ζεὺς μέν ῥα Τρώεσσι καὶ “Ἕκτορι βούλετο νίκην, 
κυδαίνων ᾿Αχιλῆα πόδας ταχύν' οὐδέ τι πάμπαν 
ἤθελε λαὸν ὀλέσθαι ᾿Αχαιϊκὸν ᾿Ιλιόθι πρό, 
ἀλλὰ Θέτιν κύδαινε καὶ υἱέα καρτερόθυμον. 350 
᾿Αργείους δὲ Ποσειδάων ὀρόθυνε μετελθών, 

[ ε Ν “ «ς ’ Μ , ς 

λάθρῃ ὑπεξαναδὺς πολιῆς ἁλός: ἤχθετο γάρ ῥα 

Τρωσὶν δαμναμένους, Διὶ δὲ κρατερῶς ἐνεμέσσα. 

ἡ μὰν ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γένος ἠδ᾽ ἴα πάτρη, 
ἀλλὰ Ζεὺς πρότερος γεγόνει καὶ πλείονα ἤδη. 355 

“- ε Ἀν ν...9 7 Ν 3 μ 5 , 

τῷ ῥα καὶ ἀμφαδίην μὲν ἀλεξέμεναι ἀλέεινε, 

λάθρῃ δ᾽ αἰὲν ἔγειρε κατὰ στρατόν, ἀνδρὶ ἐοικώς. 

τοὶ δ᾽ ἔριδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πτολέμοιο 
-» ΡῚ [ ΡΣ ΣΝ ΔῊΣ 7 Ι 

πεῖραρ ἐπαλλάξαντες ἐπ᾽ ἀμφοτέροισι τάνυσσαν, 
ΒΝ ’ 3....5ἢ ’; Ν “- ᾽ὔ 9. ϑ 

ἄρρηκτον τ΄ ἀλυτὸν τε, τὸ πολλῶν γούνατ ἐλυσεν. 360 
Ε ’ ἠὰ ΦῸΝ “-“ ͵΄ὔ 

Ενθα μεσαιπολιὸς περ ἐὼν Δαναοῖσι κελεύσας 

Ἰδομενεὺς Τρώεσσι μετάλμενος ἐν φόβον ὦρσε. 
πέφνε γὰρ ᾿Οθρυονῆα Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα, 
{τὰ ε 7 7 ἊΣ , 2 Ἅ 
ὅς ῥα νέον πολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει, 
Ψ ἊΝ φ “ 5 ἦτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην, 365 

νεδ[ων 

843 πολυκαρδιος Ὁ 55 344 γηθησΊειε λίαων Ὁ" 346 ἐτεύχετον 
ν. 1. τὴ Α, οἷξ. 56ἢῃ. Καὶ 864; ἐτεύχατον Ὁ: τετεύχετον Ὁ Α Ὁ «6. : τετεύ- 
χατον να]ξ.: τετεύχατο ᾳ Μ᾽ 5 Νο Ν1ᾶ: -εται 7259 347 ῥα Ατϊδίορῃ. 
ΤΡΑΒΌΟΝνι νθ; ἄρα ν. 1. ἀηΐ, να]. 2348 οὐδέτι αῬοΟδ 1 Δ 4]. : 
οὐδ᾽ ὅ γε ΑτΙδίορῇ. ςεί, 349 ὀλέσσαι ρ'ς ἃ ὨΣΚν ΒΟ 8]. 
350 δίῃ. Αγ. 351 ὥτρυνε Ζεη. Ατἱδίορῃ. 356 ἀμφαδίῃ (-η) 
ΒΊΚΗΡΡΑΒ Γς σετ εὶ, 358 τοὶ ΑτΙβίορῃ. νι]ρ. : τὼ Ατ. Ὁ ἃ δ 
81. : οἱ ν. 1. δῃΐ,, Ὁ10 Ὁ57 ο Καὶ Ὁ 8]. πτολέμοιο οΑ ΒΟΤ ε4ἱ. : πολέ- 
μοιο νιυἱρ. 359 πεῖραν 1. ΜὸΜι2 π γενεν : πείρατ᾽ Ὁ ςε; 1.19 Μϑὃ 

ἀμφοτέροισι εἰ ἀλλήλοισι Ατ. (διχῶς) : {ΠΠπ4 σοάά, 362 μετάλ- 
μενος 5' ὉῚ π Ρ ὍΡΑ ΒΟ" Νν82 ; ἐπάλμενος νυ]ρ. 363. Ἑκάβης 
νόθον υἱὸν ἐόντα Ατξοϊ. ἐνδονέοντα 4. ΚΑΤ 864 μετὰ] κατὰ 
Ατιβίορῃ. 



135. ΑΛΤΑΆΘΣ ἫΝ 

Κ ῇ ὃ - ’ ὃ ς , δὲ “4 μὴ 
ασσάνδρην, ἀνάεδνον, ὑπέσχετο δὲ μέγα ἔργον, 

ἐκ Τροίης ἀέκοντας ἀπωσέμεν υἷας ᾿Αχαιῶν. 
“ δεν ῇ , ς ’ 9 γ᾽ Ν 4 τῷ δ᾽ ὁ γέρων ΤΙρίαμος ὑπό τ᾽ ἔσχετο καὶ κατένευσε 

ε Ν ῇ 3 δ ᾽ὔ ’ 

δωσέμεναι" ὃ δὲ μαρναθ᾽ ὑποσχεσίῃσι πιθήσας. 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ, 370 
καὶ βάλεν ὕψι βιβάντα τυχών" οὐδ᾽ ἤρκεσε θώρηξ 

, ἃ , ΄ 3.9 , “ χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ᾽ ἐν γαστέρι πῆξε. 

δούπησεν δὲ πεσών' ὁ δ᾽ ἐπεύξατο φώνησέν τε" 
“ν 7 ΄“ 

““᾽Οθρυονεῦ, περὶ δή σε βροτῶν αἰνίζομ᾽ ἁπάντων, 
᾽ὔ 

εἰ ἐτεὸν δὴ πάντα τελευτήσεις ὅσ᾽ ὑπέστης 375 

Δαρδανίδῃ ἸΠριάμῳ: ὁ δ᾽ ὑπέσχετο θυγατέρα ἦν. 
- “- “, 

καί κέ τοι ἡμεῖς ταῦτά γ᾽ ὑποσχόμενοι τελέσαιμεν, 
ὃ “ ὃ᾽ ἿἌ “Γν θ “ Ἰὸ ΥΡΡΑΝ οἴμεν τρεΐδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην, 

Ἄργεος ἐξαγαγόντες, ὀπυιέμεν, εἴ κε σὺν ἄμμιν 

Ἰλίου ἐκπέρσῃς εὖ ναιόμενον πτολίεθρον. 380 

ἀλλ᾽ ἕπε᾽, ὄφρ᾽ ἐπὶ νηυσὶ συνώμεθα ποντοπόροισιν 
3 Ἂν , 3 ΑΝ 4 3 ὃ Ν ’ὔ 9 39 

ἀμφὶ γάμῳ, ἐπεὶ οὔ τοι ἐεδνωταὶ κακοί εἶμεν. 
ἃ Ν Ν 
Ὡς εἰπὼν ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην 

ἥρως ᾿Ιδομενεύς" τῷ δ᾽ ΓΑσιος ἦλθ᾽ ἐπαμύντωρ 

πεζὸς πρόσθ᾽ ἵππων" τὼ δὲ πνείοντε κατ᾽ ὦὥμων 385 ρ μ 
.Ν δὲ Α9 0 ΠΕ Ι ὙΎΝ Ε ὡς τῇ “ αἰὲν ἔχ᾽ ἡνίοχος θεράπων" ὃ δὲ ἵετο θυμῷ 

᾿Ιδομενῆα βαλεῖν: ὃ δέ μιν φθάμενος βάλε δουρὶ 
λαιμὸν ὑπ᾽ ἀνθερεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσεν. 

΄“ Ὁ .“» 

ἤριπε δ᾽ ὡς ὅτε τις δρῦς ἦριπεν ἢ ἀχερωΐς, 
Ν 3, 4 

ἠὲ πίτυς βλωθρή, τήν τ᾽ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες 390 
ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήϊον εἷναι" 
ΩΝ ς ’ 5 ὦ Ν ’ὔ “ { 

ὡς ὁ πρόσθ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθείς, 

267 ἀνωσέμεν ΑΥ. 567 ἃ 
φοιτῶν ἔνθα καὶ ἔνθα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀχαιῶν 

«ἀα. αυϊάδπ) 80. Τ 3869 πεποιθώς ἱ 371 βιβῶντα Ὁ 273 ὃ 
δὲ κερτομέων ἔπος ηὔδα ν.].4πί, 5874 αἰνίξομαι χα. 6 Α Τ [8 ο })75 πιρ΄.: 
αἰνίσσομαι Ζεῃ. : δεινίσσομαι (οτη8 115 381 ἕπε᾽ Αγ. (Δα Καὶ 146): 
πευ ςοαά6. 383 κατὰ] διὰ ν.]. απί., ΑΙ Β ΒηαιξΟ Μέν κ82 384 ἦλθ᾽ 
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15. ΓἸΛΤΙΆΔΟΣ Ν 

ὲ ΄ ’, « [ 

βεβρυχώς, κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης. 
ΡῚ , εἰ λτ 4 [ ὰ , Ξ 

ἐκ δέ οἱ ἡνίοχος πλήγη φρένας, ἃς πάρος εἶχεν; 

οὐδ᾽ ὅ γ᾽ ἐτόλμησεν, δηΐων ὑπὸ χεῖρας ἀλύξας, 395 

ἂψ ἵππους στρέψαι, τὸν δ᾽ ᾿Αντίλοχος μενεχάρμης 

δουρὶ μέσον περόνησε τυχών" οὐδ᾽ ἤρκεσε θώρηξ 
’ ἃ 7 ,ὔ 1.9 7 “- χάλκεος, ὃν φορέεσκε, μέσῃ δ᾽ ἐν γαστέρι πῆξεν. 

Ἄν δο λας ε 3 ’ὔ 3 ΄ " ’ αὐτὰρ ὁ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔκπεσε δίφρου, 

ἵππους δ᾽ ᾿Αντίλοχος, μεγαθύμου Νέστορος υἱός, 400 
ἐξέλασε Τρώων μετ᾽ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 

Δηΐφοβος δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθεν ᾿Ιδομενῆος, 

᾿Ασίου ἀχνύμενος, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 
ε 

3) δῖε Ν Ν 5. Ἀ 3 Ψ ῇ ᾿ 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἡλεύατο χάλκεον ἔγχος 

Ἰδομενεύς: κρύφθη γὰρ ὑπ᾽ ἀσπίδι πάντοσ᾽ ἐΐσῃ, 405 

τὴν ἄρ᾽ ὅ γε ῥινοῖσι βοῶν καὶ νώροπι χαλκῷ 

δινωτὴν φορέεσκε, δύω κανόνεσσ᾽ ἀραρυῖαν’ 
τῇ “ - δάλ Ν ὃ᾽ ε λ » ἢ ὕπο πᾶς ἐάλη, τὸ δ᾽ ὑπέρπτατο χάλκεον ἔγχος, 

, ,ὔ 09 Ν 2 ,ὕ 3015 
καρφαλέον δέ οἱ ἀσπὶς ἐπιθρέξαντος ἄῦσεν 

ἔγχεος: οὐδ᾽ ἅλιόν ῥα βαρείης χειρὸς ἀφῆκεν, 4το 
ἀλλ᾽ ἔβαλ᾽ ἽἽππασίδην Ὕψήνορα, ποιμένα λαῶν, 
Ὁ ς Ν 7 ων ρλ ἐς δ , 3.ν.98 

ἥπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ ὃ ὑπὸ γούνατ ἔλυσε. 

Δηΐφοβος δ᾽ ἔκπαγλον ἐπεύξατο, μακρὸν ἀΐσας" 

“οὐ μὰν αὖτ᾽ ἄτιτος κεῖτ᾽ ΓΑσιος, ἀλλά ἕ φημι 
.᾽ ΦοὮἝἊ Δι, στῶν ἡ 5.» - 

εἰς ᾿Αἰδός περ ἰόντα πυλάρταο κρατεροῖο 415 
7 ἊΝ: ’ 5) ΟΙΙΝ ς Μ ; 33 

γηθήσειν κατὰ θυμόν, ἐπεί ῥά οἱ ὥπασα πομπόν. 
Ὃς ἔφατ᾽, ᾿Αργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο, 

᾿Αντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν" 
3 3 δον. ἢ ΟΣ ’ὔ Ἢ Εἰὐδι 79 ,ὔ ε ,ὔ 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀχνύμενός περ ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου, 

ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε. 420 
᾿Ὶ Ν » 3.06 7 ᾽ὔ ΦνΝ ε “ τὸν μὲν ἔπειθ᾽ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, 

Μηκιστεύς, ᾿Εχίοιο πάϊς, καὶ δῖος ᾿Αλάστωρ, 

899 ὁ ΑΓ. Ἡ : ὅ γ᾽ νυ]ρ. 405 ἀσπίδα... ἐΐσην ἃ 7259 1.15 ΝΈ {015 
406 γεοᾶ Καὶ ΒΟ Ὁ 8. : γ᾽ ἐν νυ]ρ. 4098 τῇ δ᾽ αἱνόνη νοι: 

Τηι ρ Ρ" 9 4το ενθα ὃ επειτ αφιει μενον οβριμον εγχος 0 ἢ (εἴ. 

444) 415 ἐόντα οὔ ΣΤ κρατεροῖο] κρυεροῖο αὶ 1..1,13 ΝῚ ΡΙ8 
422 οπῖ. Δ 



15. ἸΔΤΑΔΌΣΕΝ 

“ " Ν ΄ 7 Ι, 
νῆας ἐπι γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα. 

3 Ν 3 3 “ , “ “ 2 ΦΟΝ 

Ἰδομενεὺς δ᾽ οὐ λῆγε μένος μέγα, ἵετο δ᾽ αἰεὶ 

3, Ν 

ἠέ τινα Τρώων ἐρεβεννῇ νυκτὶ καλύψαι, 425 
“ἡ “ 3. ΄ Ν 3 ΄σ 

ἢ αὑτὸς δουπῆσαι ἀμύνων λοιγὸν ᾿Αχαιοῖς. 

ἔνθ᾽ Αἰσυήταο διοτρεφέος φίλον υἱόν, 
ἥρω᾽ ᾿Αλκάθοον, γαμβρὸς δ᾽ ἣν ᾿Αγχίσαο, 

3“. “ ς 7) 

πρεσβυτάτην ὃ ὦπυιε θυγατρῶν, “Ἱπποδάμειαν, 

τὴν περὶ κῆρι φίλησε.πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 430 

ἐν μεγάρῳ: πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο 
ἥ “. ΝῊ ν 9. Ν ’ὔ Μ ,ὔὕ 

καἀλλεῖ καὶ ἐργοισιν ἰδὲ φρεσί: τοὔνεκα καί μιν 
΄“- ΦΟΝ Υ ΣΌΝ ’ 2 ,ὔ 

γήῆμεν ἀνὴρ ὦριστος ἐνὶ Τροίῃ εὑρείῃ: 

τὸν τόθ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ιδομενῆὶ Ποσειδάων ἐδάμασσε 

θέλξας ὄσσε φαεινά, πέδησε δὲ φαίδιμα γυῖα" 435 
» Ν 2 ὔ 1) 72 3 ἐγ ΠΟ Ὁ) , 

οὔτε γὰρ ἐξοπίσω φυγέειν δύνατ᾽ οὔτ᾽ ἀλέασθαι, 
δ 

ἀλλ᾽ ὥς τε στήλην ἢ δένδρεον ὑψιπέτηλον 

ἀτρέμας ἑσταότα στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ 
"“ 3 ’ [ἀτο. [ εὐ 9 δ “ 

ἥρως ᾿Ιδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα 

χάλκεον, ὅς οἱ πρόσθεν ἀπὸ χροὸς ἤρκει ὄλεθρον" 449 
δὴ τότε γ᾽ αὖον ἄῦσεν ἐρεικόμενος περὶ δουρί. 

’ὔὕ ἊΝ , ’, 3 3, » 5) [4 

δούπησεν δὲ πεσών, δόρυ δ᾽ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει, 
εὐ εὐ ,ὔ Ν 5} Εἰ γα [, 

ἢ ῥά οἱ ἀσπαίρουσα καὶ οὐρίαχον πελέμιζεν 

ἔγχεος" ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος ὄβριμος "Αρη-" 
᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἔκπαγλον ἐπεύξατο, μακρὸν ἀΐσας" 445 

“ Δηΐφοβ᾽, ἦ ἄρα δή τι ἐΐσκομεν ἄξιον εἶναι 
“- ἜΒῸΝ 3 Ν “ 2 Ν. ’ » “ 

τρεῖς ἑνὸς ἀντὶ πεφάσθαι; ἐπεὶ σύ περ εὔχεαι οὕτω" 

δαιμόνι᾽, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐναντίον ἵστασ᾽ ἐμεῖο, 

423 στενάχοντε ΔΓ. Θ ΡΤ ῬΑ Β αῇνϑς; στενάχοντες 1] 
424 ἰδομενεῦς 41 44Π| ἀρ. 5Ξ6ῃ.Ὑ, ΑΙ ΜΟ 426 ᾿Αχαιῶναᾳ 428 ἥρων 
ν.]. δηΐ. 4334 Ὀς 

πρὶν ᾿Αντηνορίδας τραφέμεν καὶ Πανθόου υἷας, 
Πριαμίδας θ᾽, οἱ Τρωσὶ μετέπρεπον ἱπποδάμοισιν, 
ἕως ἔθ᾽ ἥβην εἶχεν ὄφελλε δὲ κούριον ἄνθος 

Δα 4. αι. 5 Τ Εἰι.- 443 πελέμιζεν Δτιβίορῃ. Ατ. Δ ΜιΞνε νι: 
πελέμιξεν ν. ἷ. ἀηξ.») να]. 444 ἔνθα δέ οἱ ἃ Ἰ- ΑἹ. 446 δή τί σ᾽ 
ἐΐσκομεν ν. 1. απί., ας 2 Τὶ Αἱ. 447] αὕτως Ζεηῃ. δ. Ὁ ἃ 5" ἢ Ἰ ὁ 8]. 



10. ΑΙ ΞΑΔΙΘῚῈ ἶΝ 

ὄφρα ἴδη οἷος Ζηνὸς γόνος ἐνθάδ᾽ ἱκάνω, 
ἃ ΄“- ᾽ὔ 7 ΄ ᾽7ὔ “ ᾽ὔ 

ὃς πρῶτον Μίνωα τέκε Κρήτῃ ἐπίουρον" 

Μίψως δ᾽ αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν ἀμύμονα Δευκαλίωνα, 

Δευκαλίων δ᾽ ἐμὲ τίκτε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα 
7 3 ᾿] χέρες “ νον , “ Μ 

Κρήτῃ ἐν εὑρείῃ" νῦν ὃ ἐνθάδε νῆες ἔνεικαν 
» δὴ Ἄ Ν Ἀν 7 39 

σοί τε κακὸν καὶ πατρὶ καὶ ἄλλοισι Τρώεσσιν. 
ἃ ᾿ ὡς φάτο, Δηΐφοβος δὲ διάνδιχα μερμήριξεν, 

ἤ τινά που Τρώων ἑταρίσσαιτο μεγαθύμων 
ἍἋ. 5 4 53 ΄ Ν “ ἂψ ἀναχωρήσας, ἢ πειρήσαιτο καὶ οἷος. 
- , ε , , 7 ην 

ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
“- ἀνε 3 , δι ον ἴτὸ τΩ (τ 572 

βῆναι ἐπ᾿ Αἰνείαν" τὸν δ᾽ ὕστατον εὗρεν ὁμίλου 

ἑσταότ᾽" αἰεὶ γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δί γὰρ Πριάμῳ ἐπεμήνιε δίῳ, 
“ ἌΣ ΡΤ Ό ὦ5 Ν ΜΡ ΒΝ ΒΡ ’ 

οὕνεκ ἂρ ἐσθλὸν ἐόντα μετ΄ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκεν. 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

“ Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε, νῦν σε μάλα χρὴ 

γαμβρῷ ἀμυνέμεναι, εἴ πέρ τί σε κῆδος ἱκάνει. 
3, Ψ το 3 έ 5. ᾽ὔ ΄ , 

ἀλλ᾽ ἕπευ, ᾿Αλκαθόῳ ἐπαμύνομεν, ὅς σε πάρος γε 
Ν ΞὺΝ δ ’ Υ ᾿Ὶ 3 

γαμβρὸς ἐὼν ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα" 

τὸν δέ τοι ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἐξενάριξεν." 
ὰ Γ “ 3. κΨ ἊΝ ἍΠῸΝ γέ » 
ὡς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε, 

“ ΩΝ » ΤΕΡῚ “. ᾽, 7 

βῆ δὲ μετ ᾿Ιδομενῆα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς. 

ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ιδομενῆα φόβος λάβε τηλύγετον ὥς, 
5 νον ᾽ ε “ “ Μ 5 Ν ᾽’ 

ἀλλ᾽ ἔμεν᾽, ὡς ὅτε τις σῦς οὔρεσιν ἀλκὶ πεποιθὼς, 
Φ ,ὔ Ν Ἔ ’ ὧν 5 “ 

ὅς τε μένει κολοσυρτὸν ἐπερχόμενον πολὺν ἀνδρῶν 
» »: 53 ὔ ἤκ ,ὔ “ Ὁ“ 

χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, φρίσσει δέ τε νῶτον ὕπερθεν" 

ὀφθαλμὼ δ᾽ ἄρα οἱ πυρὶ λάμπετον: αὐτὰρ ὀδόντας 
ΝΜ 

θήγει, ἀλέξασθαι μεμαὼς κύνας ἠδὲ καὶ ἄνδρας" 
ἃ ’ 3 Ν ’ 3 ον "Ὁ ᾿ 

ὡς μένεν ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτός, οὐδ᾽ ὑπεχώρει, 

Αἰνείαν ἐπιόντα βοηθόον'" αὖε δ᾽ ἑταίρους, 

᾿Ασκάἀλαφόν τ᾽ ἐσορῶν ᾿Αφαρῆά τε Δηΐϊπυρόν τε 

455 

460 

465 

470 

475 

449 ἴδῃ ΔΑτ΄ Ἐν {1001}: ἔδῃς Ζεη. νυ]. ἼΞ6 εἰν ἀπὲ ΒῚΡ 
(Ἰ9Εντ 1035 {( ΞΕ ΟΞ) 1 ΝΜ|5. 161. 6 Β᾽ {710 πγρ- 465 ἐπαμύ- 
νομεν Αγ. (σχεδὸν ἅπασαι), νυἱξ. : ἐπαμυνέμεν ν. 1]. δπΐ. ἃ ΟΙΝΊ 
περ Οὔ 471 βοηθόον ΘΓΏΤΑΒΌΟΜα: βοῇ θόον ναϊ]δ. 

ΗΌΜ. 11. 18--.δά ιὸ 

γε] 



13. ΙΛΙΑΔΟΣΝ 

Μηριόνην τε καὶ ᾿Αντίλοχον, μήστωρας ἀῦτῆς" 
τοὺς ὅ γ᾽ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 480 

“δεῦτε, φίλοι, καί μ᾽ οἴῳ ἀμύνετε' δείδια δ᾽ αἰνῶς 

Αἰνείαν ἐπιόντα πόδας ταχύν, ὅς μοι ἔπεισιν, 

ὃς μάλα καρτερός ἐστι μάχῃ ἔνι φῶτας ἐναίρειν" 
Ν ιν ΑΝ Ὁ ΝΜ Φ ’ 5 Ν , 

καὶ δ᾽ ἔχει ἧβης ἄνθος, ὅ τε κρατος ἐστὶ μέγιστον. 

εἰ γὰρ ὁμηλικίη γε γενοίμεθα τῷδ᾽ ἐπὶ θυμῷ, 485 
Ψ ὟΝ ’ ἣ ’ ὟΝ ’’ 37 

αὐψὰ κεν ηὲ φέροιτο μέγα κράτος, ἣὲ φεροίμην. 

Ως ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἕνα φρεσὶ θυμὸν ἔχοντες 
πλησίοι ἔστησαν, σάκε᾽ ὦμοισι κλίναντες. 
Αἰνείας δ᾽ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισι, 
Δηϊφοβόν τε Πάριν τ᾽ ἐσορῶν καὶ ᾿Αγήνορα δῖον, 499 
“ εἰν το υϑὴς ΚΕ ’ 7 Υ̓͂ ϑέλ τας ΨΥ οἵ οἱ ἅμ᾽ ἡγεμόνες Τρώων ἔσαν" αὐτὰρ ἔπειτα 

ἌΣ 3 ε νΨ Ν ᾽ὔ 6 “ 

λαοὶ ἕπονθ᾽, ὡς εἴ τε μετὰ κτίλον ἕσπετο μῆλα 
, 3.19 ’ ΠΤ ΆΝ, , [4 

πιόμεν ἐκ βοτάνης" γάνυται δ᾽ ἄρα τε φρένα ποιμὴν" 
ἃ 9 {2 Ἂ ΔΎ ΑΝ ’ὔ ’ὔ 

ὡς Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθει, 
ε ν “ Υ̓͂ 2 ΄ κα 35. “κ᾿ ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἕἑοΐϊ αὐτῷ. 405 

ε 3. 9 3... ’ 3 ἊΝ ε “ Οἱ δ΄ ἀμφ᾽ ᾿Αλκαθόῳ αὑὐτοσχεδὸν ὡρμήθησαν 

μακροῖσι ξυστοῖσι' περὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς 
, , , 3. ΜΨ 

σμερδαλέον κονάβιζε τιτυσκομένων καθ᾽ ὅμιλον 

ἀλλήλων: δύο δ᾽ ἄνδρες ἀρήϊοι ἔξοχον ἄλλων, 
Αἰνείας τε καὶ ᾿Ιδομενεύς, ἀτάλαντοι "Αρηὶ, 500 

ἵεντ᾽ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ. 

Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀκόντισεν ᾿Ιδομενῆος" 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἠλεύατο χάλκεον ἔγχος, 

3 Ν 3 5.) ’ μ Ν ’΄ 

αἰχμὴ δ᾽ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης 
» 3 3 ἈΞ Ἰὼ “ ἌΈΣΟΙΝ Ν Ψἦἢ 
ῳχετ, ἐπεὶ ῥ᾽ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὀρουσεν. 555 
, 3, Ἰδομενεὺς δ᾽ ἄρα Οἰνόμαον βάλε γαστέρα μέσσην, 
ξα 

ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς 

480 οπι. αι. 5 Τ (ἐν πολλοῖϑ) : ἴα 7010 484 ἐστὶ] ἀνδρὶ 1). 
485 ὁμηλικίη ν.]. ἀπί., ντ]ρ. : ὁμηλικίῃ Ατ. (αν.) ῬΑ ΒΙΑΙ ΔΤ νιν: 

ὁμηλικίην Ζοη. ο ἐπὶ Ατ. αὉ ἅν α Οἵ: ἐνὶ να]ρ. 486 κράτος] 
κλέος Ἀ109 αἱ. ἤ κε φεροίμην Ῥ᾽ Ῥ" πΟΒΤ 498 κονάβησε 

ὅ9 ( 4] Οϑ 4909 ἔξοχον Δ΄. (ἅπασαι), νι]. : ἔξοχοι ν. 1. απί. Ὁ Ὰ 
γῆϑον!: 502 πρῶτος] πρῶσβεν ΔΙΙΞίορῃ. 506 γαστερι Π)5 



135. ΛΤΑΆΟΣΟΝ 

ἤφυσ᾽: ὁ δ᾽ ἐν κονίησι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 
3 Ν δ. Ν , 7 Ν Ιδομενεὺς δ᾽ ἐκ μὲν νέκυος δολιχόσκιον ἔγχος 
ἐσπάσατ᾽, οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ 510 
ὦμοιιν ἀφελέσθαι' ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν. 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἣν ὁρμηθέντι, 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξαι μεθ᾽ ἑὸν βέλος οὔτ᾽ ἀλέασθαι. 

τῶ ῥα καὶ ἐν σταδίῃ μὲν ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ, 

τρέσσαι δ᾽ οὐκέτι ῥίμφα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο. 515 
“ Ν ἵ 3 ’ 3 ’ ἃ “ 

τοῦ δὲ βάδην ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 
ΒΗ Ν “ ΕΟ ’, 3 ἊΝ » ΧΕ ἡ Δηΐφοβος: δὴ γάρ οἱ ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί. 

ἀλλ᾽ ὅ γε καὶ τόθ᾽ ἅμαρτεν, ὁ δ᾽ ᾿Ασκάλαφον βάλε δουρί, 

υἱὸν ᾿Ενυαλίοιο" δι’ ὦμου δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 
Υ φ Δ ,ὔ Ν .“ “ 3 “ 

ἐσχεν" ὃ ὃ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 520 
35..3 ΚΜ ΄ 7 Τά » » 

οὐδ᾽ ἄρα πώ τι πέπυστο βριήηπυος ὄβριμος ᾿Αρης 
Ὁ τ ζαΝ ’ Ρ ΣΤῊΝ ΚΑΥ τῖς ’ υἷος ἑοῖο πεσόντος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, 

Φ 5 3. ΥΣ τς 5. γὴ:.5} 3 γι ζς Ἁ ,ὔ ’ 

ἀλλ᾽ ὅ γ ἂρ ἄκρῳ Ολύμπῳ ὕπο χρυσέοισι νεφεσσιν 

ἧστο, Διὸς βουλῇσιν ἐελμένος, ἔνθα περ ἄλλοι 
5 ᾽ ἈΦ. 5] ’ ΄ 
ἀθάνατοι θεοὶ ἦσαν ἐεργόμενοι πολέμοιο. 525 

ς ..0.5 9:9 ῇ 3 Ν ε ’ ᾿ 

Οἱ δ᾽ ἀμφ ᾿Ασκαλάφῳ αὐτοσχεδὸν ὁρμήθησαν 

Δηΐφοβος μὲν ἀπ᾽’ ᾿Ασκαλάφου πήληκα φαεινὴν 
ἥρπασε, Μηριόνης δὲ θοῷ ἀτάλαντος "Αρηϊ 

δουρὶ βραχίονα τύψεν ἐπάλμενος, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς 

αὐλῶπις τρυφάλεια χαμαὶ βόμβησε πεσοῦσα. 530 
Μηριόνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐπάλμενος, αἰγυπιὸς ὥς, 
ΔΙΞΙΝ “ ΄ Μ ὕ ἐξέρυσε πρυμνοῖο βραχίονος ὄβριμον ἔγχος, 
ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο. τὸν δὲ Πολίτης 

3 ,ὔ Ν 7 “ ᾽ὔ αὐτοκασίγνητος, περὶ μέσσῳ χεῖρε τιτήνας, 

ἐξῆγεν πολέμοιο δυσηχέος, ὄφρ᾽ ἵκεθ᾽ ἵππους 535 
3 μ [τὰ εἰἋἍἵ͵ , ὀλίλῦςς , ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 
εἴ Ἔτ τ ’ ΝΥ τῇ ΨΧ ΨΚ ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ᾽ ἔχοντες" 
ΩΥ ’ δ Σὰ ,ὔ , , οἱ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα 
τειρόμενον" κατὰ δ᾽ αἷμα νεουτάτου ἔρρεε χειρός. 

510 ἄρα τάλλα ν. Ϊ. Δπί. 512 ὁρμηθῆναι α 



15. ἙΚΤΑΔΟΣ Ν 

" ’ Οἱ δ᾽ ἄλλοι μάρναντο, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 540 

ἔνθ᾽ Αἰνέας ᾿Αφαρῆα Καλητορίδην ἐπορούσας 
λαιμὸν τύψ᾽ ἐπὶ οἵ τετραμμένον ὀξέϊ δουρί: 

Ι ἐκλίνθη δ᾽ ἑτέρωσε κάρη, ἐπὶ δ᾽ ἀσπὶς ἑάφθη 
“- ’ 

καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ θάνατος χύτο θυμοραϊστής. 

᾿Αντίλοχος δὲ Θόωνα μεταστρεφθέντα δοκεύσας 545 
» . ΟῚ αἰ ὲ 3 Ν ὡς ἰ “Ὁ Υ̓͂ 

οὕτασ᾽ ἐπαΐξας, ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἐκερσεν, 
φ ΟῚ ΟΟΧ ΠΑΝ - ,ὔ Ν 3 Στ δ. ἜΜ ἥ τ᾽ ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν᾽ ἱκάνει" 
τὴν ἀπὸ πᾶσαν ἔκερσεν" ὃ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσι 
κάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας. 
Ὗ , 5, τὴν ἈΠ  Ψ, γε δε 5 Ἐ ἘΣ ΡΟΥ τ 
Ἀντίλοχος ὃ ἐπόρουσε, καὶ αἴνυτο τεύχε ἀπ᾿ ὦμων 550 

παπταίνων: Τρῶες δὲ περισταδὸν ἄλλοθεν ἄλλος 
Ὰ Ἷ 3.Ν ’ὔ 59. Ν ’ὔ οὔταζον σάκος εὐρὺ παναίολον, οὐδὲ δύναντο 
ΥΜ 2 Ι 4 ’ ".. ΄- εἴσω ἐπιγράψαι τέρενα χρόα νηλέϊ χαλκῷ 

᾿Αντιλόχου: πέρι γάρ ῥα Ποσειδάων ἐνοσίχθων 
Νέστορος υἱὸν ἔρυτο καὶ ἐν πολλοῖσι βέλεσσιν. 555 

3 ἊΣ 3.5 5} .«᾿ 3 3 Ν 3 3 Ν 

οὐ μὲν γὰρ ποτ ἄνευ δηΐων ἡ», ἀλλὰ κατ΄ αὐτοὺς 
ἤν 19 3 , εὐν ἐν λδτρ ΝΥ ἐ, 3 Ν ΓΧ 3 3.ΕΝ 

στρωφᾶτ'΄" οὐδὲ οἱ ἔγχος ἔχ ἀτρέμας, ἀλλὰ μαλ᾽ αἰεὶ 
, 5 ἢ ’ ἊΝ Ἂ Ὧ 

σειόμενον ἐλέλικτο' τιτύσκετο δὲ φρεσὶν σιν 

ἤ τευ ἀκοντίσσαι, ἠὲ σχεδὸν ὁρμηθῆναι. 

᾿Αλλ᾽ οὐ λῆθ᾽ ᾿Αδάμαντα τιτυσκόμενος καθ᾽ ὅμιλον, 5όο 

᾿Ασιάδην, ὅ οἱ οὗτα μέσ , ἡξέϊ χαλκῷ ην, ὅ οἱ οὗτα μέσον σάκος ὀξέϊ χαλκῷ 
5 » ς ’ὔ’ »} 7) , ς 3 Ν ἐγγύθεν ὁρμηθείς: ἀμενήνωσεν δέ οἱ αἰχμὴν 

κυανοχαῖτα Ποσειδάων, βιότοιο μεγήρας. 
Ν “᾿ “-“ π΄ 

καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ μεῖν᾽ ὥς τε σκῶλος πυρίκαυστος, 

ἐν σάκει ᾿Αντιλόχοιο, τὸ δ᾽ ἥμισυ κεῖτ᾽ ἐπὶ γαίης" 565 
Ἃ 2 ἢ “ ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων" 

’ 3 

Μηριόνης δ᾽ ἀπιόντα μετασπόμενος βάλε δουρὶ 

541 ἔνθ᾽ Αἰνέας Ατ. ΤΙ ΑΒ ΟΝΙνϑ; ἔνθ᾽ Αἰνείας νι]5.: Αἰνείας δ᾽ ν.]. 
δηΐ. ὁ 61 8]. 7555 (ὁπ. δ᾽) 543 ἔκλινεν Ῥ" 546 ἀπὸ] διὰ Ζεη. 

551 παρασταδὸν Ζεῃ. ΑΤΙδίορῃ. ο ΝΕἔ 5όο τιτυσκόμενον Ἄ, κ᾽ 55 
ΟΣ 1:3 561 χαλκῷ] δουρί ῶ ἃ ΞΡ αἱ. 7594 55. νιῦ Ξ ᾿ 10 

ξαῖν ΒΟΨΧ' νϑ 5όδαᾶ Ρ 505 γαίῃ ἢ 
, 

πάντοσε παπταίνων μή τις χρόα καλὸν ἐπαύρῃ 
Δαά, Βπιδ ΜΊν25 γὴϑ (-- 649) 



15. ΓἸΛΙΆΑΛΘΣῸΝ 

αἰδοίων τε μεσηγὺ καὶ ὀμφαλοῦ, ἔνθα μάλιστα 
᾿ ΡΣ 5 Ν 3... “ “-“ 

γίγνετ᾽ ΓΑρης ἀλεγεινὸς ὀϊζυροῖσι βροτοῖσιν. 
» ἘΠ δ. » ς “τς ’ ἃ ἈΝ - 

ἔνθα οἱ ἔγχος ἔπηξεν' ὁ δ᾽ ἑσπόμενος περὶ δουρὶ 570 
Μ 3 ε Θ΄ “ ’ 3 » ΝΥ 

ἡσπαιρ᾽ ὡς ὅτε βοῦς, τὸν τ οὔρεσι βουκόλοι ἄνδρες 

ἰλλάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίη δήσαντες ἄγουσιν" 
ἃ ε Ν » ’ὔ ’ Ε Ἅ 

ὡς ὁ τυπεὶς ἤσπαιρε μίνυνθὰ περ, οὔ τι μάλα δήν, 
» ΕἰἝ Ν “ Ἂ ͵ » Δ 5. ᾽ 2 Ν ὄφρα οἱ ἐκ χροὸς ἔγχος ἀνεσπάσατ᾽ ἐγγύθεν ἐλθὼν 
ἥρως Μηριόνης" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε. 575 

Δηΐπυρον δ᾽ Ἕλενος ξίφεϊ σχεδὸν ἤλασε κόρσην 
-. “ Ν Ἷ 

Θρηϊκίῳ μεγάλῳ, ἀπὸ δὲ τρυφάλειαν ἄραξεν. 

ἡ μὲν ἀποπλαγχθεῖσα χαμαὶ πέσε, καί τις ᾿Αχαιῶν 
μαρναμένων μετὰ ποσσὶ κυλινδομένην ἐκόμισσε' 

“ , τὸν δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν. 580 
᾿Ατρεΐδην δ᾽ ἄχος εἷλε, βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον" 

“ δ 19 ’ « ’ » -“ι:τ΄5ΆΝ» 

βῆ ὃ ἐπαπειλῆσας Εϊλένῳ ἡρωΐϊ ἄνακτι, 

ὀξὺ δόρυ κραδάων: ὁ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε. 
τὼ δ᾽ ἄρ᾽ ὁμαρτήδην ὃ μὲν ἔγχεϊ ὀξυόεντι 
[4 ὌΡΡ. ’; ε Ὁ. ἊΝ - 3.. “-“ 

ἵετ ἀκοντίσσαι, ὃ ὃ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ. 585 
΄' ΩΝ 5, ἊΝ “ Γ δ 

Πριαμίἴδης μὲν ἔπειτα κατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ 

θώρηκος γύαλον, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός. 
[ὡ δ, ἐργεῦθο. "59 Ν ,ὔ ’ “ ΦΑΤΕ Ν. 

ὡς ὃ ὅτ᾽ ἀπὸ πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ΄ ἀλωὴν 
7 δ 

θρῴσκωσιν κύαμοι μελανόχροες ἢ ἐρέβινθοι, 

πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ καὶ λικμητῆρος ἐρωῇ 590 ῇ γυρΐ μητῆρος ἐρωῇ, 
νὰ , 

ὡς ἀπὸ θώρηκος Μενελάου κυδαλίμοιο 
ἊΝ 3 ΝΝ ΟἸΝ » Ἀ 5.. , 

πολλὸν ἀποπλαγχθεὶς ἑκὰς ἔπτατο πικρὸς ὀϊστός. 

᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἄρα χεῖρα, βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 
7] - 9, ὅ- τὴν βάλεν ἧ ῥ᾽ ἔχε τόξον ἐὔξοον: ἐν δ᾽ ἄρα τόξῳ 

ἀντικρὺ διὰ χειρὸς ἐλήλατο χάλκεον ἔγχος. 595 
ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, 

“-“ γ, Ν 9.5 ΄ γ Υ̓͂ χεῖρα παρακρεμάσας" τὸ δ᾽ ἐφέλκετο μείλινον ἔγχος. 

570 δὲ σπόμενος εἶΐ. 56. Κ 246: δὲ σχόμενος ν.]. ἀπέ. (ξε οοττ. 1.3 
{τύνη ν,]. ΠΑ 584 ὁμαρτήδην ΑΥ. : ὁμαρτήτην νι]. : ἁμαρτήτην 
ν. 1. ΔΡ. 5.:ἢ. Τ, ΡΘΕ νῦν 9 587 δια Ὸ" Η 594 ἡ ΑΓ. ΑΒ 
Βα ες ΒΟ ΡΙΟ ΤΩ. ἥν, 1 'ἀπ| να]. ἐκ δ᾽ ἄρα τόξου Ῥ" 
τόξῳ) χαλκῷ 1 597 μείλινον] χάλκεον ἔτ ΝῈ ΝῈ 



1838. ἹΛΙΑΔΟΣ.Ν 

Ν δ Ν Ρ] Ν δ 1θ0 Ὁ ,ὔ 
καὶ τὸ μὲν ἐκ χειρὸς ἔρυσεν μεγάθυμος ᾿Αγήνωρ, 

ΒΉΕΤΑ, Ν μ᾿ ἌΠὸ - Ν Ὁ) ἢ αὐτὴν δὲ ξυνέδησεν ἐὐστρεφεῖ οἰὸς ἀώτῳ, 

σφενδόνῃ, ἣν ἄρα οἱ θεράπων ἔχε ποιμένι λαῶν. όοο 

Πείσανδρος δ᾽ ἰθὺς Μενελάου κυδαλίμοιο 
Ἄλεν ΤΣ Ν ὃ᾽  ιᾳ “ Ν θ “λ ὃ ἤϊε: τὸν δ᾽ ἄγε μοῖρα κακὴ θανάτοιο τέλοσδε, 
σοί, Μενέλαε, δαμῆναι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

᾿Ατρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος, όο5 
Πείσανδρος δὲ σάκος Μενελάου κυδαλίμοιο 

οὔτασεν, οὐδὲ διαπρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι:" 

ἔσχεθε γὰρ σάκος εὐρύ, κατεκλάσθη δ᾽ ἐνὶ καυλῷ 

ἔγχος" ὁ δὲ φρεσὶν ἧσι χάρη καὶ ἐέλπετο νίκην. 
᾿Ατρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον ότο 
ἃλτ᾽ ἐπὶ Πεισάνδρῳ: ὁ δ᾽ ὑπ᾽ ἀσπίδος εἵλετο καλὴν 
ἀξίνην εὔχαλκον, ἐλαΐνῳ ἀμφὶ πελέκκῳ, 

πὸ ΟὐΟσ “ Ὁ} 500) [4 3 ζ 

μακρῷ ἐὐξέστῳ' ἅμα δ᾽ ἀλλήλων ἐφίκοντο. 

ἤτοι ὁ μὲν κόρυθος φάλον ἤλασεν ἱπποδασείης 
" ΦΙΟΝς λό 3 ΄ ε δὲ ’ , ό ἄκρον ὑπὸ λόφον αὐτόν, ὁ δὲ προσιόντα μέτωπον 15 

ῥινὸς ὕπερ πυμάτης" λάκε δ᾽ ὀστέα, τὼ δέ οἵ ὄσσε 
πὰρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν, 

ἰδνώθη δὲ πεσών" ὁ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων 
ψ 4 Ὁ ΣΟ) [ Ν 5 ’ 5 Μ τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 

“λείψετέ θην οὕτω γε νέας Δαναῶν ταχυπώλων, ό2ο 
“ ε ζ “ 3 ’ ἈΚ ΩΣ 

Τρῶες ὑπερφίαλοι, δεινῆς ἀκόρητοι ἀυτῆς, 

ἄλλης μὲν λώβης τε καὶ αἴσχεος οὐκ ἐπιδευεῖς, 
ὰ Ἅ ΄΄ 

ἣν ἐμὲ λωβήσασθε, κακαὶ κύνες, οὐδέ τι θυμῷ 
7 Ν 2 Μ Ν 9 7ὔὕ “- 
ηνὸς ἐριβρεμέτεω χαλεπὴν ἐδείσατε μῆνιν 

ξεινίου, ὅς τέ ποτ᾽ ὕμμι διαφθέρσει πόλιν αἰπήν" 625 

599 ἐὐστρεφεῖ Ατ. : ἐύστρόφῳ ςεοἀά. ὅοϑ ἔσχεθε ὃ οἷν 55. Β 
Ὁ Μεν!θνϑ:; ἔσχετο νιΐξ. ὅοο ἐέλπετο ΞῚΡ ΔΑ Βαεςεννϑ:; 
ἔλπετο νι]ρ. : μέγα δ᾽ ἤλπετο Ζεηῃ. ὅτο χείρεσσι μάχαιραν Ζεπῃ. 
6τ2 πελέκκει ξὶ 55. 1,10 Μ12 613 ἐφίκοντο Ατ. να]. : ἐφικέσθην 
Ατιβίορῃ. (αν.) : ἀφίκοντο 1 1)591.16 Με Μ|ὺὴ Ν1 00 ΨῚΣ ν, 1]. 4Ρ. Ἐπδέ. 
Θτη αἱματόεντε ν.]. απί. 6 Β σοττ. 1 κγ82 πέσον ΑΤ. νυ]ρ. : πέσεν 

ὅ9 Μο 623 κακαὶ ῬΈΆΤ Α ΒΟ Ὁ: κακοὶ ςεί. 25 διαφθείρει 
(νει διαφθείροι) ἃ Ἐ 4]. αἰπήν) αὐτήν ΕΒ ς 



15. ΓΤΛΙΆΛΔΘΣΟΝ 

οἵ μευ κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήματα πολλὰ 
μὰψ οἴχεσθ᾽ ἀνάγοντες, ἐπεὶ φιλέεσθε παρ᾽ αὐτῇ" 
νῦν αὖτ᾽ ἐν νηυσὶν μενεαίνετε ποντοπόροισι 

πῦρ ὀλοὸν βαλέειν, κτεῖναι δ᾽ ἥρωας ᾿Αχαιούς. 
ἀλλά ποθι σχήσεσθε καὶ ἐσσύμενοί περ ΓΑρηος. 63ο 

Ζεῦ πάτερ, ἦ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, 
2 “ 5. Ν “- 4 3} 85 ᾽ ΄ 

ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν" σέο δ᾽ ἐκ τάδε πάντα πέλονται" 

οἷον δὴ ἄνδρεσσι χαρίζεαι ὑβριστῆσι ἰ 

Τρωσίν, τῶν μένος αἰὲν ἀτάσθαλον, οὐδὲ δύνανται 

φυλόπιδος κορέσασθαι ὁμοιΐου πτολέμοιο. 635 
Ι Ν ’ὔ 9 ’ δεν ΟΣ ΝΝ ’ 

πάντων μὲν κόρος ἐστί, καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος 

μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο, 
“ ᾿ Ν ζρὰ .: ἢ γὴ ΒΝ “-“ 

τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἶναι 
“ἍἉ ᾽ὔ “ ᾿Ν ἤ 5 ’ " 3) ἢ πολέμου: Τρῷες δὲ μάχης ἀκόρητοι ἔασιν. 

ὰ ΕΣ ῚΕΝ ἊΝ Ν » 9 0Ἐ ὙΠ ΟΥΣΒΟΟΝΝ Χ ε ,ὔ 
ὡς εἰπὼν τὰ μὲν ἐντε ἀπὸ χροὸς αἱματόεντα ό4ο 

συλήσας ἑτάροισι δίδου Μενέλαος ἀμύμων, 
ΣΝ 3 ὡς ἘΚ ὙΕ) “ ΦῈΝ [ΐ 2 " αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη. 

Ἔνθα οἱ υἱὸς ἐπᾶλτο Πυλαιμένεος βασιλῆος, 
« ’ὔ; Φ}ΆΡΕ λ Ῥ . ᾽ὔ 

Αρπαλίων, ὅ ῥα πατρὶ φίλῳ ἕπετο πτολεμίξων 
3 ων ΄σ 

ἐς Τροίην, οὐδ᾽ αὖτις ἀφίκετο πατρίδα γαῖαν" 645 
[γέ ε ΕΞ, 15 εἴ Μ Ν ὅς ῥα τότ᾽ ᾿Ατρεΐδαο μέσον σάκος οὔτασε δουρὶ 
2 » 5. Ν Ν ῆ Ν »] ἐγγύθεν, οὐδὲ διαπρὸ δυνήσατο χαλκὸν ἐλάσσαι, 

ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, 
“ ζ ᾽ ᾽ὔ σὰν 5) ᾽ὔ πάντοσε παπταίνων, μή τις χρόα χαλκῷ ἐπαύρῃ. 

’ὔ “- 

Μηριόνης δ᾽ ἀπιόντος ἵει χαλκήρε᾽ ὀϊστόν, ό5ο 
καί ῥ᾽ ἔβαλε γλουτὸν κάτα δεξιόν" αὐτὰρ ὀϊστὸς 
ἀντικρὺ κατὰ κύστιν ὑπ᾽ ὀστέον ἐξεπέρησεν. 

ἑζόμενος δὲ κατ᾽ αὖθι φίλων ἐν χερσὶν ἑταίρων 
Ἁ 5 ’ -“ ’ ΟΝ ’ὔ θυμὸν ἀποπνείων, ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ 

“- 3 “. { ΄“ ἴω τ 

κεῖτο ταθείς" ἐκ δ᾽ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 655 

626 κτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ ν. τ Α 627 οἴχεσθον ἄγοντες Ζεῃ. 
παρ᾽ εἰ περ ΑΤΥ. (διχῶς) : παρ᾽ ςοἌά.: περ Α 55. εἴ ἴπ ]επητηδίε 

αὐτῆς οξο 653 ὑβριστῆρσι ΝΈΝ! Ν"2 635 πτολέμοιο 
ΔοΦΟΑΒΟΤνΝΙν"Σ 637 κεἴ. 4. 5 ΒΙΡΤ 643 Κυλαιμένεος 
Ζεη. ες. Ευ. : πυ- ἴῃ Γ45. 1.8 6Ξ2 κατὰ) διὰ Α : ποτὶ 1.5 



195. ΤΑΤΑΔΌΣ Ν 

τὸν μὲν Παφλαγόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο, 
᾿Ὶ ,ὔ Ὁ ΡΥΝῚ , Ν ἌΝ οὐῖνν 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀνέσαντες ἄγον προτὶ ᾿ἴλιον ἱρὴν 
5 ’ τ ΄ Ἂς ΄, , 7, 
ἀχνύμενοι" μετὰ δὲ σφι πατὴρ κίε δάκρυα λείβων, 

Ν 5) 9 Ν 2 “ ὩΝ ποινὴ ὃ οὗ τις παιδὸς ἐγίγνετο τεθνηῶτος. 

Τοῦ δὲ Πάρις μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη" 
ωΣ , τ 2. , ἊΣ ΄ 

ξεῖνος γάρ οἱ ἔην πολέσιν μετὰ Παφλαγόνεσσι" 

τοῦ ὅ γε χωόμενος προΐει χαλκήρε᾽ ὀϊστόν. 
ἣν δέ τις Εὐχήνωρ, ἸΠολυΐδου μάντιος υἱός, 
ἀφνειός τ᾽ ἀγαθός τε, Κορινθόθι οἰκία ναίων, 
Φ ε9᾽᾿ “᾿ 5 (ΟΝ. 5 Ν 5) Ν Α, Υ͂ ὃς ῥ εὖ εἰδὼς κῆρ ὀλοὴν ἐπὶ νηὸς ἐβαινε" 

πολλάκι γάρ οἱ ἔειπε γέρων ἀγαθὸς ΙΠολύϊδος 
ΓΑΙ {πᾶς ΥἿ 50) 7 ΄ “« ) Υ͂ 

νούσῳ ὑπ᾽ ἀργαλέῃ φθίσθαι οἷς ἐν μεγάροισιν, 
δ 3.5 ἴω ἂν ἰς Ν ’ [ας 

ἢ μετ΄ ᾿Αχαιῶν νηυσὶν ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι" 
ἴω ΕἾ εῇ ΑΕ ΔΙΡᾺ , Ν 2 3 ἴω 

τῶ ῥ᾽ ἅμα τ ἀργαλέην θωὴν ἀλέεινεν ᾿Αχαιῶν 
“ ’ ’ “ Ν ’ Ν “- 

νοῦσόν τε στυγερήν, ἵνα μὴ παθοι ἄλγεα θυμῷ. 
Ν ΟΝ ΧΛΕΙΆΠΟΝ, “ Ν Ὑ “3. δ Ν 

τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος" ὦκα δὲ θυμὸς 
Ρ Ὁ. ΟῚ Ν λέ Ν ὃ᾽ Υ̓ , τλ 

ᾧχετ΄ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς ὃ ἄρα μιν σκότος εἷλε». 
ἃ ς Ν ’ , ἈΝ 9 ΄ ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο" 

Ἕκτωρ δ᾽ οὐκ ἐπέπυστο Διὶ φίλος, οὐδέ τι ἤδη 

ὅττι ῥά οἱ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερὰ δηϊόωντο 

λαοὶ ὑπ’ ᾿Αργείων. τάχα δ᾽ ἂν καὶ κῦδος ᾿Αχαιῶν 

ἔπλετο" τοῖος γὰρ γαιήοχος ἐννοσίγαιος 
» 3.05 κέ ἈΝ Ν , “ΚΑ » 
ὄτρυν Αργείους, πρὸς δὲ σθένει αὐτὸς ἂμυνεν" 
5 9 ΠΡ Ὁ Ν ἴω, ᾽ Ν “ κυ ΤΣ 

ἀλλ᾽ ἔχεν ἡ τὰ πρῶτα πύλας καὶ τεῖχος ἐσᾶλτο, 

ῥηξάμενος Δαναῶν πυκινὰς στίχας ἀσπιστάων, 
, 3, ἔνθ᾽ ἔσαν Αἴαντός τε νέες καὶ Πρωτεσιλάου 
ἜΣ ΠΕ ΝΕΝ “ 3 ,ὔ 3. ΟΝ, “ θὴν ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς εἰρυμέναι" αὐτὰρ ὕπερθε 

τεῖχος ἐδέδμητο χθαμαλώτατον, ἔνθα μάλιστα 

(αχρηεῖς γίγνοντο μάχῃ αὐτοί τε καὶ ἵπποι. 

Ἔνθα δὲ Βοιωτοὶ καὶ ᾿Ιάονες ἑλκεχίτωνες, 

δύο 

όγ7ο 

675 

όϑδο 

68ς- 

657 Αἰἢ. αι. 5 ΒΙΙΡ ΤΈΣ. ἀναθέντες ΔΡΟΙ]]. ΕΠοά. 658-650 «ἱῃ. 
Ατ. Ατὐιβίορῃ. 658 μετὰ δ᾽ οὔ σφι ν.]. απί. (ἔνιοι δὲ πιθανῶς μετα- 
γράφουσι μετὰ δ᾽ οὔ σφι 56Ὁ. Α) 668 νηυσὶν) χερσὶν Ὁ) 
γεᾶ Ὁ: τε οτι. 1 Οὕ 

6ϑι1 τε] 



195. ἸΑΤΑΛΟΣ Ν 

Λοκροι καὶ Φθῖοι καὶ φαιδιμόεντες ᾿Ἐπειοί, 

σπουδῇ ἐπαΐσσοντα νεῶν ἔχον, οὐδὲ δύναντο 
ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον, 
οἱ μὲν ᾿Αθηναίων προλελεγμένοι" ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν 

ἤρχ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς, οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο όρο 
Φείδας τε Στιχίος τε Βίας τ᾽ ἐΐς: αὐτὰρ ᾿Επειῶν 
Φυλείδης τε Μέγης ᾿Αμφίων τε Δρακίος τε, 
πρὸ Φθίων δὲ Μέδων τε μενεπτόλεμός τε Ποδάρκης. 
Υ ς Ν , ΔΝ 3,λᾺ 5 ,ὔ ἤτοι ὁ μὲν νόθος υἱὸς ᾿Οἰλῆος θείοιο 

ἔσκε Μέδων, Αἴαντος ἀδελφεός" αὐτὰρ ἔναιεν 695 
’ 

ἐν Φυλάκῃ, γαίης ἄπο πατρίδος, ἄνδρα κατακτάς, 
Ν “ 3 [ἢ ὰ ἈΠ Ὁ 5 “. ΄ὔ 

γνωτὸν μητρυιῆς Ἐριώπιδος, ἣν ἐχ Οἰλεύς" 

αὐτὰρ ὁ ̓ Ιφίκλοιο πάϊς τοῦ Φυλακίδαο. 
« Ν Ν ’ὔ ᾽ὔ 7ὔ 

οἱ μὲν πρὸ Φθίων μεγαθύμων θωρηχθέντες 
“ 5) ’ Ν “- 5) ἢ 

ναῦφιν ἀμυνόμενοι μετὰ Βοιωτῶν ἐμάχοντο" 700 

Αἴας δ᾽ οὐκέτι πάμπαν, ᾿Οἰλῆος ταχὺς υἱός, 
ἵστατ᾽ ἀπ᾿ Αἴαντος Τελαμωνίου οὐδ᾽ ἡβαιόν, 
- ὦ) (τὸ 5.95 “ ’ » Ν ᾿ 
ἀλλ᾽ ὡς τ' ἐν νειῷ βὸε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον 
“" Ν Ν γι 3 Νν 39. σον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον' ἀμφὶ ὃ ἂρα σφι 

“ ῇ Ἁ - 7 ε ΄ πρυμνοῖσιν κεράεσσι πολὺς ἀνακηκίει ἱδρώς" 705 
Ν ’ Ν ω 5.1 3 Ν σὰ ἦ τὼ μέν τε ζγὸν οἷον ἐὔΐξοον ἀμφὶς ἐέργει 

ἱεμένω κατὰ ὦλκα" τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης" 
ὡς τὼ παρβεβαῶτε μάλ᾽ ἕστασαν ἀλλήλοιιν. 

ἀλλ᾽ ἤτοι Γελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ 

λαοὶ ἕπονθ᾽ ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο, 710 
ςε , [2 ’ Ἄς ἈΝ ’ 3 το ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ᾽ ἵκοιτο. 
ΔΙ 70. 52. Ὁ “. ͵ ΄ Ἄς το 

οὐδ᾽ ἀρ ᾿Οἱλιάδῃ μεγαλήτορι Λοκροὶ ἕποντο 
3 , » ε ΛΔ ΜᾺ γ “ ΠΞ 

οὐ γὰρ σφι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε φίλον κῆρ 

692 Μέγης Ατ. να]. : Μέγης τ᾽ Ζεη. ὃ» }}5 Μ 05 ν! 102 ἵστατ᾽] 
χάζετ᾽ Ζεη. Ἴ05 πολὺς δ᾽ Εἰ 4]. ἀνακηκίει Α΄. θΟΘΚΊΑ ας 
ψυν!θ; ἀνεκήκιεν να]Ρ. 707] τέμι ΚΑΒΟΙΒΜΈΤυ νι γϑονη6; 
τέμνει να]. 198 ἀλλήλοισιν Ὁ5 905" ἃ Ὁ 1 Κὶ ται 4]. Ἴ1το λαοὶ] 
ἄλλοι Ὅ8Ὶ Υ] Ἴ12 ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ιλιάδῃ Ζεῃ. 715 σφὶ τ. Ὁ Ὁ 
ὕ 4]. : σφιν Ατβίορῃ. να]ρ. σταδίης ὑσμίνης ἔργα μέμηλε εἴί. 
ΘίΓΔΌ. 449 γρ. 51 “-λεὸ 



15. ἸΔΙΆΔΟΣ Ν 

οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας, 
οὐδ᾽ ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα, “τ [- (π 

ἀλλ᾽ ἄρα τόξοισιν καὶ ἐὐστρεφεῖ οἷος ἀώτῳ 
Ἴλιον εἰς ἅμ᾽ ἕποντο πεποιθότες, οἷσιν ἔπειτα 

ταρφέα βάλλοντες Τρώων ῥήγνυντο φάλαγγας" 
χες Δ᾽ ε Ν ’ ἊΝ 3 , 

δή ῥα τόθ᾽ οἱ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι 
Ἴ - 

μάρναντο ρωσίν τε καὶ “Ἑϊκτορι χαλκοκορυστῇ, 720 

οἱ δ᾽ ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον" οὐδέ τι χάρμης 
“ [ “- 

Τρῶες μιμνήσκοντο' συνεκλόνεον γὰρ ὀϊστοί. 

Ἔνθα κε λευγαλέως νηῶν ἄπο καὶ κλισιάων 
“ 5 ͵ νΝ δ 3 ’ 

Τρῶες ἐχώρησαν προτὶ ἴλιον ἠνεμόεσσαν, 

εἰ μὴ Πουλυδάμας θρασὺν “Ἕκτορα εἶπε παραστάς" 725 
«ς Ἥ 3 ,ὔ , ΡῚ “ μ κτορ, ἀμήχανός ἐσσι παραρρητοῖσι πιθέσθαι. 

“ Ν - Νὴ 7.. Υ̓ οὕνεκά τοι περὶ δῶκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα, 
τοὔνεκα καὶ βουλῇ ἐθέλεις περιίδμεναι ἄλλων'᾽ 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι. 
5" Ν Ν ΄“ ἊΝ 7.. ὕ 
ἄλλῳ μὲν γὰρ δῶκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα, 730 
5 

ἄλλῳ δ᾽ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν, 
ἄλλῳ δ᾽ ἐν στήθεσσι τιθεῖ νόον εὐρύοπα Ζεὺς 
ἐσθλόν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ᾽ ἄνθρωποι, 

,, , 5) , ἊΝ 3. τῖὺἷς 5) ἰ καί τε πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτὸς ἀνέγνω. 
ἌΡ τς Ὁ) Ν 5 ,ὔ Ὁ“ “ 3, Υ̓ αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα" 735 

πάντῃ γάρ σε περὶ στέφανος πολέ δέδηε: ἢ γάρ ρ νος πολέμοιο δέδηε 
“ 4 “ Ι 

Τρῶες δὲ μεγάθυμοι, ἐπεὶ κατὰ τεῖχος ἔβησαν, 

οἱ μὲν ἀφεστᾶσιν σὺν τεύχεσιν, οἱ δὲ μάχονται 

παυρότεροι πλεόνεσσι, κεδασθέντες κατὰ νῆας. 
3 

ἀλλ᾽ ἀναχασσάμενος κάλει ἐνθάδε πάντας ἀρίστους" 740 
Υ 5. ἃ 7 κε ; 

ἔνθεν δ᾽ ἂν μάλα πᾶσαν ἐπιφρασσαίμεθα βουλήν, 
7 Ν » “- 

ἢ κεν ἐνὶ νήεσσι πολυκλήϊσι πέσωμεν, 

116 ἐϊστρεφεῖ ΑΥ. : ἐϊστρόφῳ σοἀά. 5ίΓ46. 1. 6. ἡ1Π οἷσι μάλιστα 
20: 728 περιέμμεναι ᾳ ν.]. 8ΔΡ. Επβί. ἄλλων] ἁπάντων ἃ 
νυν 131 οπὶ. τ. ΘΕ ῬΡΑΒΟ Ὃ ΟὔΤ ν!θν3Σ Ἐπ5ὲ. : Πα. Ζεῃ. 
Μαδ]οίεβ, ναὰ]ρ. ὀρχητύν τε καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν Τιποΐδη. ἄς 56]ξ. 23 

732 νόον τίθει Ατδίορῃ. Τ᾽ (τίθεϊ) 733 πολλὸν ΔΙΙΒΙΟΡΗ. 
734 πολέας ἰεπηπι. Τ᾽ : πολεῖς (-ει5) Πςοαά. 735 ἄριστον ᾳ ΜΝ: Επϑ5ὲ. 



15. ΠἸΛΤΑΆΘΣΟΝ 

αἴ κ᾿ ἐθέλῃσι θεος δόμεναι κράτος, ἢ κεν ἔπειτα 
Ν “-“ Κ 5 7 3 Ν Υ̓ 

πὰρ νηῶν ἔλθωμεν ἀπήμονες. ἢ γὰρ ἔγωγε 
δείδω μὴ τὸ χθιζὸν ἀποστήσωνται ᾿Αχαιοὶ 

χρεῖος, ἐπεὶ παρὰ νηυσὶν ἀνὴρ ἅτος πολέμοιο 

μίμνει, ὃν οὐκέτι πάγχυ μάχης σχήσεσθαι ὀΐω.᾽" 
Ὡς φάτο Πουλυδάμας, ἅδε δ᾽ “Ἕκτορι μῦθος ἀπήμων, 

αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηΐδα' 
(ε ,, Ν ἊΝ 3 ΚΑ ἜΡΟ, [ὲ 3. τὰ ἐδ, 
Πουλυδάμα, σὺ μὲν αὑτοῦ ἐρύκακε πάντας ἀρίστους, 

ΦΥΤΣῚ ΑΝ 5. ΠΝ “';ΟὋ3 (τὸ ἊΝ ὦ9 ’ ,ὔ αὐτὰρ ἐγὼ κεῖσ᾽ εἶμι καὶ ἀντιόω πολέμοιο" 
“ 3.1.9, ’ὔ 3 ΕΌΟΝ “3 “ 3 ᾽ὔ 59 αἶψα δ᾽ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω. 

3 ε ἈΠΕ ,ὔ Ὁ, ΤΩ ’ 9 ,ὕ Η ῥα, καὶ ὁρμήθη ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικώς, 
᾽ὔ Ν Ν 7 ῬἍ οι ἈΦ ΣῊΝ ὯΔ 

κεκλήγων, διὰ δὲ Τρώων πέτετ᾽ ἠδ᾽ ἐπικούρων. 

οἱ δ᾽ ἐς Πανθοΐδην ἀγαπήνορα ἸΠουλυδάμαντα 
"ἢ 3 ’, 3 3 ὧν ἴσα ᾿ 3 7 πάντες ἐπεσσεύοντ᾽, ἐπεὶ “Ἕκτορος ἔκλυον αὐδήν. 

αὐτὰρ ὁ Δηΐφοβόν τε βίην θ᾽ “Ἑλένοιο ἄνακτος 
᾿Ασιάδην τ᾽ ᾿Αδάμαντα καὶ ἴΑσιον, ὙὝρτάκου υἱόν, 

’,ἢ οτος [ ΄ » γ) , φοίτα ἀνὰ προμάχους διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι. 
Ν 3 Ὁ 3 3 »» “ 3 ᾽ὔ 9, 9 7 

τοὺς ὃ εὑρ οὐκέτι πάμπαν ἀπήμονας οὐδ᾽ ἀνολέθρους" 

ἀλλ᾽ οἱ μὲν δὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνησιν ᾿Αχαιῶν μ Ήη Ῥη βυ Τῇ Χ 
ἊΝ ἘΠ 055:...9) Ψ, 7 Ν 5'ν Ἢ 

χερσὶν ὑπ᾽ ᾿Αργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες, 
ε 3. 15 ’ Υ̓ ’, 3 ἰ ὔ οἱ δ᾽ ἐν τείχει ἔσαν βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. 

τὸν δὲ τάχ᾽ εὗρε μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ δακρυοέσσης 
δῖον ᾿Αλέξανδρον, Ἑλένης πόσιν ἠὐκόμοιο, 

θαρσύνονθ᾽ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι, 
“ - , ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη αἰσχροῖς ἐπέεσσι" 

“ Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἠπεροπευτά, 

ποῦ τοι Δηϊφοβός τε βίη θ᾽ Ἑλένοιο ἄνακτος 

᾿Ασιάδης τ᾽ ᾿Αδάμας ἠδ᾽ ΓΑσιος, Ὑρτάκου υἱός; 
“ “ 3 ΄ “ » “ 3. 05) 

ποῦ δὲ τοι Οθρυονεύς; νῦν ὦλετο πᾶσα κατ᾽ ἄκρης 
» ζ “- “- ἴλιος αἰπεινή: νῦν τοι σῶς αἰπὺς ὄλεθρος." 

745 
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γ7ο 

745 ἄποστήσωνται Ὁ ΔΑ Ὶ,00 1 ΤΥ Μ1Ὸ Τ γι ; ἀποτίσωνται (-ονται) να]ρ. 
749 οπι. ἅττ 59 Α γεν! 731 πάντας ἀρίστους) μώνυχας 

ἵππους ο 755 κεκληγὼς ςοαά. οἷ, Π 43ο 772 κατὰ κρῆς ν.]. ἀπέ. 



195.  ΨΨΆ ΟΣ ἘΝ 

, 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής" 

«ὦ 9 ’ὔ Ν ς ᾽ὔ 3 ’ 

Εκτορ, ἐπεί τοι θυμὸς ἀναίτιον αἰτιάασθαι, 

ἄλλοτε δή ποτε μᾶλλον ἐρωῆσαι πολέμοιο 
[4 5 Ν ΟΣ ΟΣ πος ῇ 2 μ ’ μέλλω, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ πάμπαν ἀνάλκιδα γείνατο μήτηρ" 

ἐξ οὗ γὰρ παρὰ νηυσὶ μάχην ἤγειρας ἑταίρων, 
2 “ ΦύΨ, δ, ἢ, ς , “ 

ἐκ τοῦ ὃ ἐνθαὸδ ἐόντες ὁμιλέομεν Δαναοῖσι 
ὑ ε Ν 74 ἃ Ν “ 

νωλεμέως" ἕταροι δὲ κατέκταθεν, οὺὃς σὺ μεταλλᾷς. 

οἴω Δηϊφοβός τε βίη θ᾽ “Ἑλένοιο ἄνακτος 
» “ [4 3 ἤ οἴχεσθον, μακρῇσι τετυμμένω ἐγχείῃσιν 

3 ΄ Ν “ ’ »Ὁϑ ν » 
ἀμφοτέρω κατὰ χεῖρα' φόνον ὃ ἢμυνε Κρονίων. 

“ δ ΤᾺΝ, 3 Ὡ » » τᾷ 

νῦν δ᾽ ἄρχ, ὅππῃ σε κραδίη θυμὸς τε κελεύει" 
ς “ 3.9.5 “ ε 3“), 6 ’ ᾿] 9 [2 ’ὔ 

ἡμεῖς ὃ ἐμμεμαῶτες ἅμ ἐψόμεθ', οὐδὲ τί φημι 
3 “ Κ Φ , ΄ὔ 
ἀλκῆς δευήσεσθαι, ὅση δύναμίς γε πάρεστι. 

΄-: ᾽ὔ 3 93 Υ̓ Ἄγ 0.9 , ’ὔ 37 

πὰρ δύναμιν δ᾽ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν. 
ὰ “ 
Ὡς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως" 

Ν 23ϑ»»ν 9 ’ Ν ’, 53 
βὰν δ᾽ ἴμεν ἔνθα μάλιστα μάχη καὶ φύλοπις ἧεν, 

ἀμφί τε Κεβριόνην καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα, 

Φάλκην ᾿Ορθαῖόν τε καὶ ἀντίθεον ἸΠΤολυφήτην 

Πάλμυν τ᾽ ᾿Ασκάνιόν τε Μόρυν θ᾽, υἷ᾽ ἹἹπποτίωνος, 

οἵ ῥ᾽ ἐξ ᾿Ασκανίης ἐριβώλακος ἦλθον ἀμοιβοὶ 

ἠοῖ τῇ προτέρῃ" τότε δὲ Ζεὺς ὦρσε μάχεσθαι. 
ες 3.ΔΗ͂Μ, 5 4 3 Ἢ 3 , ΘΝ 

οἱ δ᾽ ἴσαν ἀργαλέων ἀνέμων ἀτάλαντοι ἀέλλῃ, 
Εἰ ἢ 3.ΠῸ Ν “ Ν ἊΝ ον [ 

ἢ ῥὰ θ᾽ ὑπὸ βροντῆς πατρὸς Διὸς εἶσι πέδονδε, 

θεσπεσίῳ δ᾽ ὁμάδῳ ἁλὶ μίσγεται, ἐν δέ τε πολλὰ 

κύματα παφλάζντα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, 

κυρτὰ φαληριόωντα, πρὸ μέν τ᾽ ἄλλ᾽, αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄλλα 

ὡς Τρῶες πρὸ μὲν ἄλλοι ἀρηρότες, αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄλλοι, 

χαλκῷ μαρμαίροντες ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο. 
{τ ιν ς “, “ἊΝ Υ͂ .- 

Εκτωρ δ᾽ ἡγεῖτο, βροτολοιγῷ ἶσος ᾿Αρηὶ, 
3 ΠΑ Πριαμίδης: πρόσθεν δ᾽ ἔχεν ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 
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718 αχαιων }555 γρ. 5 η83 χεῖρε Ὁ Ἀ αἱ. η85 δ᾽ ἐμμεμαῶτες 
Ατ. νυ]ρ. : δὲ μεμαῶτες ν.]. απί. οὔ 1κ ΒΟ Ὁ Χ: 924. Μυσῶν 
ἀγχεμάχων ἡγήτορα 44. ϑίταῦ. 595 797 θεσπεσίῳ δ᾽ Ατ. σοαα.: 
θεσπεσίως 51 803 πρόσθεν] πρὸ ἔθεν Ἡ ἀη. (ν.) 65 .Α ΒΟ νῦν 



13. ἹΛΙΑΔΟΣΝ 

« “ ’ ᾽ ῥινοῖσιν πυκινήν, πολλὸς δ᾽ ἐπελήλατο χαλκός" 
ἀμφὶ δέ οἵ κροτάφοισι φαεινὴ σείετο πήληξ. 

᾿ ΦΈΝΣ Ν Ι 3 ζρδ γᾷ 

πάντῃ δ᾽ ἀμφὶ φάλαγγας ἐπειρᾶτο προποδίζων, 
» ͵ « δ ε 7, “ 

εἴ πώς οἱ εἴξειαν ὑπασπίδια προβιβῶντι" 

ἀλλ᾽ οὐ σύγχει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν. 
Αἴας δὲ πρῶτος προκαλέσσατο, μακρὰ βιβάσθων"» 
“ δαιμόνιε, σχεδὸν ἐλθέ" τίη δειδίσσεοσι αὕτως 
3 , » ,ὕ , 3 , , 9 
Ἀργείους; οὔ τοί τι μάχης ἀδαήμονές εἶμεν, 
9 Ν Ἁ 4 23 , 3 ,ὔ 
ἀλλὰ Διὸς μάστιγι κακῇ ἐδάμημεν ᾿Αχαιοί. 
2 ᾽ ἊΝ , “ 

ἢ θήν πού τοι θυμὸς ἐέλπεται ἐξαλαπάξειν 
“π 5 [2 “ 2 ᾽΄ ΟΣ ΤΙΝ ἈΠ “ 

νῆας" ἄφαρ δέ τε χεῖρες ἀμύνειν εἰσὶ καὶ ἡμῖν. 
κν ἊΝ , Ἂν , ,ὔ ε Ἀ 

ἢ κε πολὺ φθαίη εὖ ναιομένη πόλις ὑμὴ 
Ν ζ 9. Ε: ,ὔ «ε ἴο ’ , 

χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε. 
ἊΝ ὃ᾽ ἌΝ το; Ν δὸ “ ε ’ ’ὔ σοὶ δ᾽ αὐτῷ φημὶ σχεδὸν ἔμμεναι, ὁππότε φεύγων 

3 ὼ Ν Ν ν, » 3 Ι 
ἀρήσῃ Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι 

[ ᾽ὔ 

θάσσονας ἰρήκων ἔμεναι καλλίτριχας ἵππους, 
[4 [έ 3 » ’ ν᾿ 39 οἵ σε πόλινδ᾽ οἴσουσι κονίοντες πεδίοιο. 

ἃ " ε σγλ σα ὅλ Ὁ Ν ν Ὡς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις, 
ἊΝ σ΄ 

αἰετὸς ὑψιπέτης" ἐπὶ δ᾽ ἴαχε λαὸς ᾿Αχαιῶν 
3 “ [ς δ ΡΣ ’ὔ ’, σ 

θάρσυνος οἰωνῷ" ὃ δ᾽ ἀμείβετο φαίδιμος “ Εἰκτωρ" 
«{ “5 ε ,ὔ 7... “ 9 

Αἴαν ἁμαρτοεπές, βουγάϊε, ποῖον ἔειπες" 
᾿} ος 3 Ν Ὁ“ Ἂν ἤ.. 1) ’ εἰ γὰρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς πάϊς αἰγιόχοιο 
» Κ ,ὔ , ’ Ὁ“ εἴην ἤματα πάντα, τέκοι δέ με πότνια ᾿ Ηρη, 

- τιοίμην δ᾽ ὡς τίετ᾽ ᾿Αθηναίη καὶ ᾿Απόλλων, 
ε ΄ι ε 7 Ὁ“ Ἂ ἰ 3 ’, 

ὡς νῦν ἡμέρη ἧδε κακὸν φέρει ᾿Αργείοισι 
- “ ’ὔ ’ 

πᾶσι μάλ᾽, ἐν δὲ σὺ τοῖσι πεφήσεαι, αἴ κε ταλασσῃς 

μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ τοι χρόα λειριόεντα 
, ἈΝ δάψει" ἀτὰρ Τρώων κορέεις κύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς 

ὃ ΄“ ἣΝ ΙΑ ἊΝ ΛΜΝ Ν .Ν “ 39 ημῷ καὶ σάρκεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

ϑοϑ ἃ 
λίην γάρ σφιν πᾶσιν ἐκέκριτο θάρσεϊ πολλῷ 

δαά. Ζεη. 810 αὔτως Ατ. »ὲὼ ὕἱ Ν1 : οὕτως ν. 1. δπί., να]Ρ. 

805 

81ο 

δ15 

813 ἐέλδεται 6 ἔτ Ν1 Ν2 ἐξαλαπάξαι ἰ 1.18 824 βουγήϊε Ζεηῃ.: 
βουκάκιε ν. 1. 4Ρ. Ἐπι5έ. : βουκαὶε ν. 1. αηΐ. οἷον  Ὦ ᾳ Ἐπιδί. 
831 κορέσεις ο ἃ : Κ 832 ἐπὶ] παρὰ [259 Μ'9 Ν!, ν.]. τὰ Δ 



18. ΙἹΛΙΑΔΟΣΝ 

“Ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο" τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 
3 “» Ψ 9 ἿΝ 3. τ Ν » ἠχῇ θεσπεσίῃ, ἐπὶ δ᾽ ἴαχε λαὸς ὄπισθεν. 

᾿Αργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐπίαχον, οὐδὲ λάθοντο ρ 
ἊΣ) “ 3) 0.9}, ,ὔ ) ( ἡ ’ὔ 

ἀλκῆς, ἀλλ᾽ ἐμενον Τρώων ἐπιόντας ἀρίστους. 

ἠχὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ἵκετ᾽ αἰθέρα καὶ Διὸς αὐγάς. 

833 ν. 821 Ὁ59 837 αὐλάς αυάδπη 65 Τ, εἴ. ερ. ΡΎ. 288. 

835 

4 Καἱθεὶ 



ΊΛΙΑΔΟΣ 

Νέστορα δ᾽ οὐκ ἔλαθεν ἰαχὴ πίνοντά περ ἔμπης, 
ἀλλ᾽ ᾿Ασκληπιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 

“ φράζεο, δῖε Μαχᾶον, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα' 
μείζων δὴ παρὰ νηυσὶ βοὴ θαλερῶν αἰζηῶν. 
3 Ν ἊΝ Ν “- - 7 » ΩΣ ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν πῖνε καθήμενος αἴθοπα οἶνον, 5 

2 [τς Ν τι τ 0 ’ « ὔ 
εἰς ὁ κε θερμὰ λοετρὰ ἐύπλόκαμος Βικαμήδη 

’ὔ Ν ὔ 5, », ε ᾽ὔ 

θερμήνῃ καὶ λούσῃ ἄπο βρότον αἱματόεντα 
5} Ὡς ΣΚΌΤΟΝ 2 Ἂς Ι ν 3 ΜΈΣ αὐτὰρ ἐγὼν ἐλθὼν τάχα εἴσομαι ἐς περιωπήν. 

ὰ 5. ὧν , φ , - ΩΝ 
Ὡς εἰπὼν σάκος εἷλε τετυγμένον υἷος ἑοῖο, 

κείμενον ἐν κλισίῃ, Θρασυμήδεος ἱπποδάμοιο, Ιο 
΄“ “ ε ϑισυ ιν, τϑυ σ5 ᾽ὔ Ν ς: ἡ χαλκῷ παμφαῖνον" ὃ δ᾽ ἔχ᾽ ἀσπίδα πατρὸς ἑοῖο. 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ γΧ05, Χμ Χο κον 
“ “ον Ν 7, ᾽ 5 ΝΥ 3 ’ 

στῆ ὃ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ᾽ εἴσιδεν ἔργον ἀεικές, 
Ἀ ἊΝ 3 ’ Ν Ν 7 ». τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθε, 

Τρῶας ὑπερθύμους" ἐρέριπτο δὲ τεῖχος ᾿Αχαιῶν. 15 
ε 5) 4 7 , ͵ “ 

ὡς ὃ ὅτε πορφύρῃ πέλαγος μέγα κύματι κωφῷ, 

ὀσσόμενον λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα 
Ψ ϑΟΨ, 9 ὟΝ 3 , 

αὕτως, οὐδ᾽ ἄρα τε προκυλίνδεται οὐδετέρωσε, 

πρίν τινα κεκριμένον καταβήμεναι ἐκ Διὸς οὖρον, 
ε [ [χά ..57 Ν ἊΝ ὡς ὁ γέρων ὥρμαινε δαϊζόμενος κατὰ θυμὸν 20 

διχθάδι᾽, ἢ μεθ᾽ ὅμιλον ἴοι Δαναῶν ταχυπώλων, 

4 βοὴ] μάχη 5 5 μίμνε καθήμενος ἐν κλισίῃσι ν.Ἶ. 56 Τὶ 9 ἕοῖο] 
ἑῆος Ν" Ἐπιβί, ἘΖ ΟἿΣ 705. ῚΣ 16 πορφύρει Ζεῃ., 81,191 νὸ ν52 

κωφῷ Δγ., ςοάα. : πηγῷ ν. ]. Δπί. 18 τε Αγ. νι]ρ.: τῇ Μ|0 ΜῈ 
σοΥΓ, (51. ἐκεῖσε): τι 1)59 21 διχθαδίῃ ἢ ν.]. απηΐ. μεθ᾽ καθ᾽ 6 



1. ἹΛΙΑΔΟΣ 

ἣε μετ᾽ ᾿Ατρεΐδην ᾿Αγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν. 
: , ςε ’ , , π᾿ 
ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 

βῆναι ἐπ᾽ ᾿Ατρεΐδην. οἵ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον 
[ρ [ Ν ΟἿ ᾿ 5 Ν 

μαρνάμενοι" λάκε δέ σφι περὶ χροὶ χαλκὸς ἀτειρὴς 25 
, » ’ὔ ΔΝ, » { 

νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι. 

Νέστορι δὲ ξύμβληντο διοτρεφέες βασιλῆες 
πὰ “ 5 ’’ “ β βλή λ “ 

ρ νηῶν ἀνιόντες, ὅσοι βεβλήατο χαλκῷ, 

Τυδείδης ᾿Οδυσεύς τε καὶ ᾿Ατρεΐδης ᾿Αγαμέμνων. 
Ν ε5.5 ἣν ἷ οτ γα “- 

πολλὸν γὰρ ῥ᾽ ἀπάνευθε μάχης εἰρύατο νῆες 30 

θῖν ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς" τὰς γὰρ πρώτας πεδίονδε 
εἴρυσαν, αὐτὰρ τεῖχος ἐπὶ πρύμνῃσιν ἔδειμαν. 

5. Ν ἊΣ 35ς.9 δ) ’ὔ ΦΌΝ, Ὁ) ’ , 

οὐδὲ γὰρ οὐδ εὐρὺς περ ἐὼν ἐδυνήσατο πάσας 
3 δὴ “-“ , ΄ Ν ’ 

αἰγιαλὸς νῆας χαδέειν, στείνοντο δὲ λαοί’ 

τῷ ῥα προκρόσσας ἔρυσαν, καὶ πλῆσαν ἁπάσης 35 

ἠϊόνος στόμα μακρόν, ὅσον συνεέργαθον ἄκραι. 
“ .᾽ [2 9Ὸ5, ,ὔὕ “3... Ν , τῷ ῥ᾽ οἵ γ᾽ ὀψείοντες ἀὐτῆς καὶ πολέμοιο 

ω 9 ’’ , 3, ( 9 , 

ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἀθρόοι: ἄχνυτο δὲ σφι 

θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν. ὁ δὲ ξύμβλητο γεραιός, 

Νέστωρ, πτῆξε δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν. 40 
Ν δ 4 , ’ 3 ’ 

τὸν καὶ φωνήσας προσέφη κρείων ᾿Αγαμέμνων" 

“ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος ᾿Αχαιῶν, 

τίπτε λιπὼν πόλεμον φθισήνορα δεῦρ᾽ ἀφικάνεις; 

δείδω μὴ δή μοι τελέσῃ ἔπος ὄβριμος “Ἕκτωρ, 
{4 0.9. ἣ» ΠΝ, ’ 3.1.9 ’ὔ ὥς ποτ᾽ ἐπηπείλησεν ἐνὶ Γρώεσσ᾽ ἀγορεύων, 45 

Ν Ν. ἊΝ “Ἂ ΝΟ 15, 3 μὴ πρὶν πὰρ νηῶν προτὶ Ἴϊλιον ἀπονέεσθαι, 

πρὶν πυρὶ νῆας ἐνιπρῆσαι, κτεῖναι δὲ καὶ αὐτούς. 

κεῖνος τὼς ἀγόρευε" τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 
“δ [ ἢ Κα ἈΝ, 9. "σ 9 [ 3 δὴ ὦ πόποι, ἡ βα καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 

΄- 2 - ἐν θυμῷ βάλλονται ἐμοὶ χόλον, ὥς περ ᾿Αχιλλεύς, 50 

80 ῥ᾽ οπι. Θἔσ"' Δ1ν 4} 836 μακρόν) πολλόν Ζεη. Ατίδίορῃ. Δτ. 
(διχῶς) 37 ὄψ᾽ ἀΐοντες Ζεη. : οὐ ψαύοντες ῬίοΙ]. ἘΡΙ. 40 αἰἢ. 
Ατ. πῆξε Ῥῖοπ. 514., 1 2,59 Μ8 ΝΕ 01 ν82; πλῆξε ν. 1. ἀπί., ὦ ὁ 
᾿Αχαιῶν] ἑταίρων Ζεῃ. 43 ἀφικάνεις ) ἱκάνεις Ὁ ἃ Μϑ 44 δείδια 
Ατιβίορῃ. ἃ 1 45 ὥς] ὅς Ατγιβίορῃ. ΕΣ Μι1 νιν γ2 γ92 48 τὼς 
Ατ. Ῥίοϊὶ. Αβοδῖ β:αῖλ1 Δ’ γ᾽ ὡς [2 ν.1. ἴῃ Α : θ᾽ ὡς νυ]ρ- 



14. ἹΛΙΑΔΟΣ 5 

5439 5247 ἵ ϑ ΜΜΑΑΝ ’ὔ ’ 39 
οὐδ᾽ ἐθέλουσι μάχεσθαι ἐπὶ πρύμνῃσι νέεσσι. 

5 35. νκν ᾽ὔ 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ" 

““ ἣ δὴ ταῦτά γ᾽ ἑτοῖμα τετεύχαται, οὐδέ κεν ἄλλως 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης αὐτὸς παρατεκτήναιτο. 

- Ν ’ὔ ΩΝ 
τεῖχος μὲν γὰρ δὴ κατερήριπεν, ᾧ ἐπέπιθμεν 585 

ἄρρηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἷλαρ ἔσεσθαι" 

οἱ δ᾽ ἐπὶ νηυσὶ θοῆσι μάχην ἀλίαστον ἔχουσι 1 Η] Χ Χ 
’ 5.2) «ἃ Υ̓ ’ 

νωλεμές" οὐδ᾽ ἂν ἔτι γνοίης μάλα περ σκοπιάζων 
ς ’ 3 ἌΝ ’ 7 ὁπποτέρωθεν ᾿Αχαιοὶ ὀρινόμενοι κλονέονται, 
ε 5 δὰ ’ὔ’ ΓΟ ΑΝ 3 3 Ν ῳ ὡς ἐπιμὶξ κτείνονται, ἀὐτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἵκει. όο 
ε - Ν ’ 3. Ψ δ Ι ΝΜ 

ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ᾽ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 
» ’ ὉΡΑ 3 5 ν. ᾽’ὔ 

εἴ τι νόος ῥέξει' πόλεμον δ᾽ οὐκ ἄμμε κελεύω 
’ 3 Ἷ , ΝΜ 39 

δύμεναι" οὐ γάρ πως βεβλημένον ἔστι μάχεσθαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 
[1 Ν , 3 Ν Ν Χ ΝΥ ’ 2 6 Νέστορ, ἐπεὶ δὴ νηυσὶν ἔπι πρύμνῃσι μάχονται, 5 

τεῖχος δ᾽ οὐκ ἔχραισμε τετυγμένον, οὐδέ τι τάφρος, 
ἢ ἔπι πολλὰ πάθον Δαναοί, ἔλποντο δὲ θυμῷ 
ἄρρηκτον νηῶν τε καὶ αὐτῶν εἶλαρ ἔσεσθαι" 

οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, 

νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ᾽ ΓΑργεος ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιούς. 70 
Μ Ν Ἂς ΩΦ ’ “Ὁ Υ̓ 

ἤδεα μὲν γὰρ ὅτε πρόφρων Δαναοῖσιν ἄμυνεν, 
ἶ 3. Ν “ Φ ἂν ἊΝ ΕἸ δι Ι “ 
οἶδα δὲ νῦν ὅτε τοὺς μὲν ὁμῶς μακάρεσσι θεοῖσι 

κυδάνει, ἡμέτερον δὲ μένος καὶ χεῖρας ἔδησεν. 
2 5) 3 ε ἣΝ ΡΥ ΩΝ » ’᾽ Ι 
ἀλλ᾽ ἂγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες. 

“. Φ “ Ο » [ 

νῆες ὅσαι πρῶται εἰρύαται ἄγχι θαλάσσης, 75 
[ἐ ’ ΝΕ 9 ’ὔ 9 [τ “- 

ἕλκωμεν, πάσας δὲ ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, 

ὕψι δ᾽ ἐπ᾽ εὐνάων ὁρμίσσομεν, εἰς ὅ κεν ἔλθ ᾿ Η; 
ὺξ 3 Ἷ δ Ν ΟΝ ΣΤΉΝ λέ νὺξ ἀβρότη, ἢν καὶ τῇ ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Τρῶες" ἔπειτα δέ κεν ἐρυσαίμεθα νῆας ἁπάσας. 
5 [ 7 ,ὔ [ ΦῚ ΟΣ ἢ ΡΣ ΣΌΝ ’ὔ 

οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακὸν, οὐδ ἀνὰ νύκτα. 8ο 

56 ἄρρατον αυϊάδτῃ ὁ Τ' 58 γνοίη ΔΥΙΪΒίΟΡΗ. 62 ῥέξει] γ᾽ 
ἕρξει ν. 1. αηξ.. Ἡ Ὁ] 4]. : δ᾽ ἔρξει ν. 1. δῃΐ, 66 χθαμαλώτατον ἃ Κὶ 
67 ἣ εοαά. : ἣ εἰ οἷς Α΄. (διχῶς) 10 οπὶ. ὦ ἈΚ ΘΑ ΒΟΦΡ Οὖν! 

12 ὅτε Ατ. ἃ ΝΠ; ὅτι νὰ]ρ. ἴσως Ἐ8 Ῥδ γρ. 0: 5 νῆες ὁ 
ΑΒ (ν.) ΟΜοε 82; νῆας νυ]ρ΄. 

ΗΟΜ. 11... 158-24 2 



14. ΤΛΤΑΛΟΣ Ξ 

βέλτερον ὃς φεύγων προφύγῃ κακὸν ἠὲ ἁλώῃ.᾽ ρ ν ΘΟ] 1) Π- 
ἊΝ 9, ῥ. Ν. , 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
«ς} 14 “,»’ Υ ’ ο 5 ’ - 

Ατρεϊδη, ποῖον σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδοντων" 

οὐλόμεν᾽, αἴθ᾽ ὥφελλες ἀεικελίου στρατοῦ ἄλλου 
,ὔ 3 ΟΥΝΙ 2 ’ “.“ Υ̓ Ἁ σημαίνειν, μηδ᾽ ἄμμιν ἀνασσέμεν, οἷσιν ἄρα Ζεὺς 85 

ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν 

ἀργαλέους πολέμους, ὄφρα φθιόμεσθα ἕκαστος. 
ο᾿᾽ Ν ,ἷ Ἢ ’ Ρ] ἰ 

οὕτω δὴ μέμονας  Γἢρωων πόλιν εὐρυάγυιαν 

καλλείψειν, ἧς εἵνεκ᾽ ὀϊζύομεν κακὰ πολλά; 
σίγα, μή τίς τ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιῶν τοῦτον ἀκούσ ο γα, μὴ Χ η 9 

μῦθον, ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο, 
ὅς τις ἐπίσταιτο ἧσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν ἧσι φρεσὶν ἄρ 

“- , 3 » » ες 4 Ν σκηπτοῦχός τ᾽ εἴη, καί οἱ πειθοίατο λαοὶ 
2» Ψ Ν 39.159 ’ἤ 5 [ τοσσοίδ᾽ ὅσσοισιν σὺ μετ᾽ ᾿Αργείοισιν ἀνάσσεις" 

νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες" 95 
ὃς κέλεαι πολέμοιο συνεσταότος καὶ ἀὑὐτῆς 
νῆας ἐὐσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν, ὄφρ᾽ ἔτι μᾶλλον 

Τρωσὶ μὲν εὐκτὰ γένηται ἐπικρατέουσί περ ἔμπης, 
ΕΠ δι 3 ΦΌΡΟΝ » . 7 .) Ν 3 Χ 

ἡμῖν ὃ αἴπυς ὄλεθρος ἐπιρρέπῃ. οὗ γὰρ ᾿Αχαιοὶ 

σχήσουσιν πόλεμον νηῶν ἅλαδ᾽ ἑλκομενάων, Τοο 
2 3.5.5 , 2 ΄ Ν ) ἀλλ᾽ ἀποπαπτανέουσιν, ἐρωήσουσι δὲ χάρμης. 
ἔνθα κε σὴ βουλὴ δηλήσεται, ὄρχαμε λαῶν." 

᾿ “ ῇ 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 

“ὦ Ὀδυσεῦ, μάλα πώς με καθίκεο θυμὸν ἐνιπῇ 
3 Ϊφ στὰς 3 Ν ) Ἂς 7, Υ ἀργαλέῃ" ἀτὰρ οὐ μὲν ἐγὼν ἀέκοντας ἄνωγα 105 
νῆας ἐὐσσέλμους ὅἅλαδ᾽ ἑλκέμεν υἷας ᾿Αχαιῶν. 

“ 3 » ΟΥ̓ “ 4 3, ζ “ ϑ,Ή, 
νῦν δ᾽ εἴη ὃς τῆσδέ γ ἀμείνονα μῆτιν ἐνίσποι, 
Ὁ , ὅΧ ’ 2 Χ Ἢ 5 , » 5») ἢ νέος ἠὲ παλαιός" ἐμοὶ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη. 

Τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

89 καλλείψειν] ἐκπέρσειν Ζεῃ. 90 τ᾽ ΟΠ|. 6 5' ἢ 4]. : γ᾽ ἃκΚ δἱ.: 
τις ᾿Αχαιῶν ἄλλος αι Μ8 Ψ10 95 αἴ. Δυιβέορῃ. Αγ. σευ] σε Ζεῃ., 
εἴς. Επϑῖ. 98 ἐελδομένοισι οἴΐ. Ῥ]αΐ. ΤερΡ. 706 ε ΙΟΟ πολέμου 
ΡΙδι. ὦ. 6. 105 ὄρχαμε ἀνδρῶν ἘΝ Ν1 : οἷ᾽ ἀγορεύεις Ῥ]Δϊ. 1. α. 
104 πώς] περ 6 1Ο7 ὅς τις δέ γ᾽ (νε] ὅς τις τῆσδέ γ᾽) :Β ( ΜένὉ 

1οῦ ἄσμενος Μ|2 ΡῚ 75 1 γε ν1 νη 



11.  ΠΤΑΨΑΆΘΣ.Ξ 

({5» Ν 3 ’ὔ 3 Ν ,ὔ Μ ΦΙΗ 7 

ἐγγὺς ἀνήρ, οὐ δηθὰ ματεύσομεν, αἴ κ᾽ ἐθέλητε 11Ο 
7ὔ 

πείθεσθαι, καὶ μή τι κότῳ ἀγάσησθε ἕκαστος 
“ Ν “ ἯἝ ’ 5 φ) ε “" 

οὕνεκα δὴ γενεῆφι νεώτατός εἰμι μεθ᾽ ὑμῖν" 
Ν 5 Ὁ 9 “ 9 Ἂς ἣ »Μ ἰοὺ 

πατρὸς δ᾽ ἐξ ἀγαθοῦ καὶ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι, 
, ἃ ΄ Ν. Ν “ ΄ 

Τυδέος, ὃν Θήβῃσι χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτει. 
“-“ Ν “ “ γ 2 “ 

Πορθεῖ γὰρ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, 115 

οἴκεον δ᾽ ἐν Πλευρῶνι καὶ αἰπεινῇ Καλυδῶνι, 

ἼΑγριος ἠδὲ Μέλας, τρίτατος δ᾽ ἦν ἱππότα Οἰνεύς, 

πατρὸς ἐμοῖο πατήρ' ἀρετῇ δ᾽ ἣν ἔξοχος αὐτῶν. 
5: ἌΧ Ὁ Ν 3 ’ -» ὮΝ ΘΟ. Ἃ ΜὙ .-- ΄ 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν αὐτόθι μεῖνε, πατὴρ ὃ ἐμὸς ᾿Αργεῖ νὰἀσθη 

πλαγχθείς: ὧς γάρ που Ζεὺς ἤθελε καὶ θεοὶ ἄλλοι. 120 
᾿ΔΑὃ “ 5. “ - δὲ δῶ 

ρήστοιο δ᾽ ἔγημε θυγατρῶν, ναῖε δὲ δῶμα 
2 Ν ’ ε “ Φ, 2.159. ᾿ 
ἀφνειὸν βιότοιο, ἅλις δέ οἱ ἦσαν ἄρουραι 

πυροφόροι, πολλοὶ δὲ φυτῶν ἔσαν ὄρχατοι ἀμφίς, 

πολλὰ δέ οἱ πρόβατ᾽ ἔσκε' κέκαστο δὲ πάντας ᾿Αχαιοὺς 
5) ’ὔ Ν Ν ’ 3.5. ..5 , 9 ’, 

ἐγχείῃ: τὰ δὲ μέλλετ᾽ ἀκουέμεν, εἰ ἐτεόν περ. 125 
“ 3) » 7 Ν Ἀν. Ὁ9 , 4 

τῷ οὐκ ἂν με γένος γε κακὸν καὶ ἀνάλκιδα φάντες 
“ 5 7 7 “ 3. ΝΟ ἢ ἘΜ, 

μῦθον ἀτιμήσαιτε πεφασμένον, ὅν κ᾿ ἐῦ εἴπω. 

δεῦτ᾽ ἴομεν πόλεμόνδε καὶ οὐτάμενοί περ ἀνάγκῃ. 
» ΥΤΟΨ, 3 3 Ν Ν 3 Ἷ “. “ 

ἐνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ αὐτοὶ μὲν ἐχώμεθα δηϊοτῆτος 

ἐκ βελέων, μή πού τις ἐφ᾽ ἕλκεϊ ἕλκος ἄρηται" 130 
5 5 γ) ΟΣ τ Ἷ ἃ Ν 

ἄλλους ὃ ὀτρύνοντες ἐνήσομεν, οἱ τὸ πάρος περ 

θυμῷ ἦρα φέροντες ἀφεστᾶσ᾽ οὐδὲ μάχονται." 
ἃ “ Ν Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο" 

ἊΝ 3 ὧν, νν 3. 57 5 ἴω 3 7 

βὰν δ᾽ ἴμεν, ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων. 

Οὐδ᾽ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κλυτὸς ἐννοσίγαιος, 135 

ἀλλὰ μετ᾽ αὐτοὺς ἦλθε παλαιῷ φωτὶ ἐοικώς, 

1τι πείθεσθαι] ἐξείπω ΑΡΟΪ]. Ιεχ. 'π ν. ᾿Αγάασθαι κότῳ] χόλῳ ν. Ϊ. 
8Ρ. Επϑι. 112 νεώτατος ΔΤ. (ἅπασαι), να]. : νεώτερος ἘΔΤ Αἱ]. 
114 81}. Ζεη., οἴῃ. Ασὶβίορῃ. καλύπτει 1 ΑΒ ΟΊΤ, ν52; κάλυψε 
νας. 118 ἐμεῖο Ζεη. Ὁ σ᾽ τῇ 4]. αὐτῶν] ἄλλων 1ᾳ Μϑ 110 αὐτοῦ 
ν. 1. δηΐ. μίμνε ν.]. απί., Τ Νν18 122 ἀφνειὸς 1 125 εἰ 
Ατ υἱῦσνι; ὡς να]ρ. περ] γεὶ 133 δ᾽ ἄρα] δέ γε ΟΝ "3 
135 ἀλαοσκοπιὴν νιιϊδ. : ἀλαὸν σκοπιὴν Ζεπ. : ἀλαδσσκοπιὴν Α π|. Ὀ. 

κρείων ἐνοσίχθων θο ΝΊΈΨΝΙΣ νἘδ 136 4. ἀντιθέῳ Φοίνικι ὀπάονι 
Πηλείωνος 44. Ζεη. 

4Ὲ 



141. ἸΛΙΆΔΟΣ. Ξ 

Ν 3 4, .᾿ 

δεξιτερὴν δ᾽ ἕλε χεῖρ᾽ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο, 
’ 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
.“᾿ “ ’, “ “ 

“᾿Ατρεΐδη, νῦν δή που ᾿Αχιλλῆος ὀλοὸν κῆρ 
“ 7 “ 

γηθεῖ ἐνὶ στήθεσσι, φόνον καὶ φύζαν ᾿Αχαιῶν 140 
δερκομένῳ, ἐπεὶ οὔ οἱ ἔνι φρένες, οὐδ᾽ ἠβαιαί. 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ὡς ἀπόλοιτο, θεὸς δέ ἑ σιφλώσειε" 

Ν 9 ", Ν Ι͂ “ 

σοὶ δ᾽ οὔ πω μάλα πάγχυ θεοὶ μάκαρες κοτέουσιν, 

ἀλλ᾽ ἔτι που Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες 

εὐρὺ κονίσουσιν πεδίον, σὺ δ᾽ ἐπόψεαι αὐτὸς 145 
φεύγοντας προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων." 

ἃ 53 Ν. κα 3 » Ἧ 

ἀ)ς εἰπὼν μέγ ἂῦσεν, ἐπεσσύμενος πεδίοιο. 
“ 3.5 ογλτ δἉ , 
ὃσσον τ΄ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι 

ἀνέρες ἐν πολέμῳ, ἔριδα ξυνάγο ΓΑρηο ρες ἐν πολέμῳ, ἔριδα ξυνάγοντες ΓΑρηος, 
τόσσην ἐκ στήθεσφιν ὄπα κρείων ἐνοσίχθων 150 
- 9 “-“ Ν [ ’ Υ̓͂ ϑύ δε 

κεν" ᾿Αχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ 

καρδίῃ, ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 
,ὔ “" “- Ἥρη δ᾽ εἰσεῖδε χρυσόθρονος ὀφθαλμοῖσι 
“ ΡΣ 5) ,ὔ 3 ἊΝ ,ὕ Ὁ ΞΜΟ ἢ 2. γκ στᾶσ᾽ ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου' αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

ἿΝ ΝΣ ,ὔ Ὰ ΡΟΝ 

τὸν μὲν ποιπνύοντα μάχην ἀνὰ κυδιάνειραν 155 

αὐτοκασίγνητον καὶ δαέρα, χαῖρε δὲ θυμῷ' 
ἴω “ ΕΣ 

Ζῆνα δ᾽ ἐπ᾽ ἀκροτάτης κορυφῆς πολυπίδακος Ἴδης 
δ, 3 “ Ν 4 εὖνἵἹ “- 
ἥμενον εἰσεῖδε, στυγερὸς δέ οἱ ἔπλετο θυμῷ. 

᾽ὔ ξ ὃ᾽ , “-“ " ὝἭ 

μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Πίρη 

ὅππως ἐξαπάφοιτο Διὸς νόον αἰγιόχοιο" τύο 

ἥδε δέ οἵ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλή, 

ἐλθεῖν εἰς Ἴδην εὖ ἐντύνασαν ἕ αὐτήν, 
» « ’ὔ , εἴ πως ἱμείραιτο παραδραθέειν φιλότητι 

ες “- - "ἡ 2 “2 ῇ ’ ἧ χροιῇ, τῷ δ᾽ ὕπνον ἀπήμονά τε λιαρόν τε 

χεύῃ ἐπὶ βλεφάροισιν ἰδὲ φρεσὶ πευκαλίμῃσι. 165 
βῆ δ᾽ ἴμεν ἐς θάλαμον, τόν οἱ φίλος υἱὸς ἔτευξεν 

141 δερκομένου ΟΞΘῚΡ αἱ. 145 αὐτὸ ΑΒ ΟΡ ν"ν82: αὐτοὺς 
να]σ. 148 ὕσσον δ᾽ ΑτΙδίορῃ. Ῥξον ΝΕ 157 πολυπίδακος ΑΥ. 
να]ρ. : πολυπιδάκον ν.]. απῖ., ῬΟΈἊΠ 1 ΝΠ: πολυδειράδος Μ15 
162 ἑωυτήν Ζεῃ. 1603 εἴ πως] ὅππως 1.21.329 Μ8 ΡΣ γ26͵ ν,]1. ἴθ Α 



11: ΤΑΤΑΝΟΣ Ξ 

Ἥφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσε 

κληϊδι κρυπτῇ, τὴν δ᾽ οὐ θεὸς ἄλλος ἀνῷγεν' 
ἔνθ᾽ ἥ γ᾽ εἰσελθοῦσα θύρας ἐπέθηκε φαεινάς. 
ἀμβροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸς ἱμερόεντος 170 

λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ λίπ᾽ ἐλαίῳ 
5 ", « “ ’ ΕἾΝ ε 7 ΓᾺ 

ἀμβροσίῳ ἑδανῷ, τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἧεν" 
“- Ν [ δ Ν Ν “ 

τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸς κατὰ χαλκοβατὲς δῶ 

ἔμπης ἐς γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ᾽ ἀὐτμή. 

τῷ ῥ᾽ ἥ ὅα καλὸν ἀλειψαμένη ἰδὲ χαίτα 175 Ὁ ῥ᾽ ἢ γε χρύα κα ειἰψαμένη ἰδὲ χαίτας 5 
, ᾽ν [ ΝΜ Ν 

πεξαμένη χερσὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινοὺς 
᾿ 9 ᾽7, 3 ’ 3) , καλοὺς ἀμβροσίους ἐκ κράατος ἀθανάτοιο. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀμβρόσιον ἑανὸν ἕσαθ᾽, ὅν οἱ ᾿Αθήνη 

ἔξυσ᾽ ἀσκήσασα, τίθει δ᾽ ἐνὶ δαίδαλα πολλά" 

χρυσείῃς δ᾽ ἐνετῇσι κατὰ στῆθος περονᾶτο. 180 

ζώσατο δὲ ζώνῃ ἑκατὸν θυσάνοις ἀραρυΐ᾽ ἢ βραρυϊῇ» 
ς ἌΡ ΟΝ, ο᾽ “Φ“ 4.5» ᾽ὔ’ “ 

ἐν δ᾽ ἄρα ἕρματα ἧκεν ἐὐτρήτοισι λοβοῖσι 
᾽ὔ ’, {, ϑυχ 9 ἥ 7 

τρίγληνα μορόεντα' χάρις ὃ ἀπελάμπετο πολλῆ. 

κρηδέμνῳ δ᾽ ἐφύπερθε καλύψατο δῖα θεάων 
“ , Ν Φ. 1.9. “ἢ [γέ 

καλῷ νηγατέῳ" λευκὸν δ᾽ ἦν ἠέλιος ὥς 185 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα. 
οὐτὺς 2 Ν ἊΝ Νὴ ἊΣ ΄ , αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροὶ θήκατο κόσμον, 

βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ θαλάμοιο, καλεσσαμένη δ᾽ ᾿Αφροδίτην 
[ο μὴ “) , “- Ν “ 3 τῶν ἄλλων ἀπάνευθε θεῶν πρὸς μῦθον ἔειπε" 

“ἢ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, φίλον τέκος, ὅττι κεν εἴπω, τ190 
ἢέ κεν ἀρνήσαιο, κοτεσσαμένη τό γε θυμῷ, 

168 τὴ»] τὸν )910 τῷ τ αα ΝῚ Νἕ Νέ 1 νἹδ 4]. : τὰς 5 ΒΤΡΤ, αα] Πμα5 
ἔγεβ Ἰεοϊΐοπεβ αρποβοπηΐ 1Ιόο θύρας) πύλας 0}0 07], ν.]. 51Τ 

ἐπέθηκε] ἐπιθεῖσα Ζεῃ. 170 ἱμερόεντος) ἀθανάτοιο Ῥ]ι. απαεϑί. 
σον. ν]. 9. 7. 2 171 λίπ᾽ ἐλαίῳ] χρόα λευκόν Δίπεη. 688 ἃ 
172 ἑανῷ Αἰδμεη. ὦ. ε., }) 0 5.ῃ. Β Ξ346 173 κατὰ Ατ, Ὁ {ΠῚ11}8 : 
ποτὶ νιιρ. τὴ πλεξοαμεένη ΔηΡ. 1.5 115. 10 101 νι 9 
177 ἀμβροσίους] καὶ μεγάλους Ζεη. Ατὶδίορῇ. 181 ζώνῃ . . . ἀραρυίῃ 
Ατ. ΠΑ Β 55. Χὐ 1; ζώνην -. . ἀραρυῖαν νυ]Ρ.. 182 ἐν δέ οἱ )5 

183 τρίγληνα μορόεντα Ατ. Ρίο]. Α5ς. σοαά. : τρίγλην᾽ ἀμορόεντα 
ν. 1. δηΐ. τ85 λευκὸν) λαμπρὸν Ὁ Μ' {0170 Νν!Π6, ν. ]. ἴῃ Α : αλον; 55. 
εὐκον })᾽0 τ88 ῥ᾽] δ᾽ Κ»Γ'8Ἢ᾽΄1 Μ'3 189 πρὸς] μετὰ Βᾳ ΠΕ Μττ 
ψόνι γι νι 721 



14. ἸΛΙΑΔΟΣ 1 
Ψ ἶς ΟΝ -“ Ν Ν ΄ δὰ 393 

οὕνεκ ἐγὼ Δαναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις; 

Τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη" 
Ηρη, πρέσβα θεά, θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, 

αὔδα ὅ τι φρονέεις" τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν, 195 
9 ΄, , Χ 3 ἰ 5) , 39 εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν. 

εὐ 

ἊΝ “ Τὴν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη" 

“δὸς νῦν μοι φιλότητα καὶ ἵμερον, ᾧ τε σὺ πάντας 
“᾿ 5 4 5. Ν Ν 5 7 

δαμνᾷ ἀθανάτους ἠδὲ θνητοὺς ἀνθρώπους. 

εἶμι γὰρ ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης, 200 
3 , “- ’ ἊΝ , ’ὔ 
()κεανὸν τε, θεῶν γένεσιν, καὶ μητέρα Τηθύν, 
᾿ Ἂ δι 

οἵ με σφοῖσι δόμοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ᾽ ἀτίταλλον, 

δεξάμενοι ἹΡείας, ὅτε τε Κρόνον εὐρύοπα Ζεὺς 
’ , “ ΑΝ »} Ἢ 

γαίης νέρθε καθεῖσε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης" 

τοὺς εἶμ᾽ ὀψομένη, καί σφ᾽ ἄκριτα νείκεα λύσω" 205 
37 Ν Ν () 9) Ν 9 ΄ 

ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 

εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ { ῆΤΟς, Χ μ πῶ: 

εἰ κείνω γ᾽ ἐπέεσσι παραιπεπιθοῦσα φίλον κῆρ 
5 ΩΝ 3) " ε “ ΄ 

εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμωθῆναι φιλότητι, 

αἰεί κέ σφι φίλη τε καὶ αἰδοίη καλεοίμην.᾽" 210 
Ν 3. Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε φιλομμειδὴς ᾿Αφροδίτη" 

ςς 3 Ἵ Ὁ) ϑῳὼν Κ ἊΝ Υ̓ 5) 7, 
οὐκ ἔστ᾽ οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι" 

Ἂν Ν ΠΡ 3 3 ’ 9) μφ 39 Ζηνὸς γὰρ τοῦ ἀρίστου ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαύεις. 
3 ΝΌΤΟΝ ΄, “ΝΛ Ἁ Εἰ εν, 
Η, καὶ ἀπὸ στηθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἵμαντα 

ποικίλον, ἔνθα τέ οἵ θελκτήρια πάντα τέτυκτο" 215 
" 5.ϑ.γ ᾿Ν , 2 2 “ 5 9.,..5 ἊΝ 
ἐνθ᾽ ἔνι μὲν φιλότης, ἐν δ᾽ ἵμερος, ἐν δ᾽ ὀαριστὺς 

Ὁ Ἄν , 7, ’ 
πάρφασις, ἣ τ ἔκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων. 

’ ΕΛ ον Ν Υ͂ 1). 3 τ 5}, ΟΝ Ρ ἌΡΗΝ ἡ 
τόν ῥά οἱ ἔμβαλε χερσὶν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 

““τῇ νῦν, τοῦτον ἱμάντα τεῷ ἐγκάτθεο κόλπῳ, 

ἑ 

κ , ’ 

ποικίλον, ᾧ ἔνι πάντα τετεύχαται" οὐδέ σέ φημι 220 

τοῦ μοι νῦν ἔα ΒΟ ὮΝ 2 ν52, ν.]. ἴΏ Α: δή μοι Ὁ Ὁ] 202 με 
ΘΕΙΡΑΒΌΟΝΣ; μ᾽ ἐν νυ]5. : αἰτατη ΑΥ. ἱερασγι ἀπ. 208 Ῥείας 
Ατιβίορῃ. Ασ. 02; Ῥείης νιν. 208 κείνω ΑΥ. (αν.) νι]. : κείνων 
Ζεη. Δγιβδέορῃ. ῳ ο ἕὰ Μς 215 δἴῇῃ. Ασιβϑίορῃ. Ασ. 2τ6 ἔνθ᾽] ἠδ᾽ 
ν. ]. δπί. (ἔν τισι τῶν ὑπομνημάτων) Με πι. 5Ξες. ΡΖ [02 217 φρονέον- 
τος Ατιϑέ, Εἰῃ. Νίς. τ49} 17, 1 19 1 : φρονέοντα Βτι Μ΄ Ν2 ψ1 ψ1δ 



11. ΟΣ Ξ 

5 , ᾽ . Ν (ρὰ ὩΥΡΕν 5.) 
ἀπρηκτὸν γε νέεσθαι, ὅ τι φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς. 

“Ὡς φάτο, μείδησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη, 
53. ΦΝ 5, ΄ 

μειδήσασα δ᾽ ἔπειτα ἑῷ ἐγκάτθετο κόλπῳ. 

Ἡ μὲν ἔβη πρὸς δῶμα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη, 
Ἥρη δ᾽ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, 225 
Πιερίην δ᾽ ἐπιβᾶσα καὶ ᾿Ημαθίην ἐρατεινὴν 

ἊΨ ΙΝ Ὁ τ 3 τς ’, “- Ψ ᾽ὔ 
σεύατ ἐφ ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιφόεντα, 
5 ’ , 5 δὲ θ ’, ῇ ὃ ΠΣ 
ἀκροτάτας κορυφάς" οὐδὲ χθόνα μάρπτε ποδοῖιν 

ἐξ ᾿Αθόω δ᾽ ἐπὶ πόντον ἐβήσετο κυμαίνοντα, 
Λῆμνον δ᾽ εἰσαφίκανε, πόλιν θείοιο Θόαντος. 230 
ἔνθ᾽ Ὕπνῳ ξύμβλητο, κασιγνήτῳ Θανάτοιο, 
“ 3. 5, «ε “- ὯΝ 3... 4 ἢ 9 ἢ » Ξ ) ’ ἐν τ΄ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 
«ἐ.ὦ Ν ͵ ΄“- ’ Ψ, 5" ᾽ὔ Ὕπνε, ἄναξ πάντων τε θεῶν πάντων τ ἀνθρώπων, 
ἌΓΟΝ, ’ ἌΚΌ. Ὁ ῊΝ “ Υ» δ) 5}. ΠΩ Ν “ ἡμὲν δὴ ποτ᾽ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες, ἠδ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
πείθευ' ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χάριν ἤματα πάντα. 235 

’ ’ὔ ᾿ (Ὁ ΘΟ ΟῚ ’ὔ εχ ’ κοίμησὸν μοι Ζηνος ὑπ᾽ ὀφρύσιν ὄσσε φαεινώ, 
ΟΞ, 5.5 ’ὔὕ Α ΝΝὋ 7 3 ’ αὐτίκ ἐπεί κεν ἐγὼ παραλέξομαι ἐν φιλότητι. 

δῶρα δέ τοι δώσω καλὸν θρόνον, ἄφθιτον αἰεί, 
χρύσεον: ἽἝἬφαιστος δέ κ᾽ ἐμὸς πάϊς ἀμφιγυήεις 

᾽ ΦῚ .)795 ἤ ς ἈΝ ἈΝ ἴω Α δ τεύξει’ ἀσκήσας, ὑπὸ δὲ θρῆνυν ποσὶν ἥσει, 240 
“ 2 » Ν ’, 3 [ 39 τῷ κεν επισχοίης λιπαροὺς πόδας εἰλαπινάζων. 

7 Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε νήδυμος Ὕπνος" 
“Ἥρη, πρέσβα θεά, θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, 
ἄλλον μέν κεν ἔγωγε θεῶν αἰειγενετάων 

221 γενέεσθαι 1) επΊ. [Χο : γεγενέσθαι Ἢ 222 μείδησεν] γήθησεν 
1 ΜΕ ΝΊ 00, ν.]. Τ᾽ 253 ἑῷ] μέσῳ Ζεπ. (ἢ 4Α Β ΜΈ ΝΕ ΝΈ ΡᾺ [8 
ἈΥΈΣ  ΒΣ ν 1" 3200. ΕἸΙΞΕ: 227 σεύατ᾽]) ἔσσυτ᾽ ν.]. ἱπ Α ἱππονόμων 
501Τ: ἱπποκόμων 5 [ΞΡ σκιόεντα Ἑ Ἀτ 1} 8]. 220 ἐπὶ] ἐς Ζεη. 
Ατἰβίορῃ. ([) ἐβήσετο] ἐδύσατο εἰΐ. ἘΓιι5{. 230 Θόαντος] ἄνακτος 
88 ὕ! 2318 

ἐρχομένῳ κατὰ φῦλα βροτῶν ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν ΤΟΣ 
444, 4 ἘΡ" 234 ἐμεῦ ΟΣ 235 πείθεο Ρ'" ξΘΘΟΙΨΝ!: πείθε 

οτὰ Ὁ 4]. χάριν εἰδέω Ατ. ὕ51: 102 γι21: χ, ἰδέω Ἡ 236 ὑπ᾽] ἐπ᾽ 
Ζεη. Μο ὕ1} 15 241 ἐπίσχοιες Ἡ ἄῃ. ΑἸεχ. (οί επ515 σ᾽ ῬΑΒΟ 
δ τον5): Ξοίας 95 24τ84 Ὁ 

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ νῶϊ κατευνηθέντε ἴδηαι 
“. ΕΝ ἀγγεῖλαι τάδε πάντα Ποσειδάωνι ἄνακτι 

ΔΡ.501ἃὃὖ 



14. ἹΛΙΑΔΟΣ Ξ 

΄“ ’ὔ’ “ ῥεῖα κατευνήσαιμι, καὶ ἂν ποταμοῖο ῥέεθρα 245 

᾿Ωκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάντεσσι τέτυκται" 
3 “Ὁ 

Ζηνὸς δ᾽ οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἄσσον ἱκοίμην, 
5. Ν , 3 Ὡ Ν. 2 ’, , οὐδὲ κατευνήσαιμ᾽, ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι. 

ΝΜ να Ὡς Ν ΟΊ ΥΥῚ ᾿ ͵ 

ἤδη γὰρ με καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐφετμῆ, 

ἤματι τῷ ὅτε κεῖνος ὑπέρθυμος Διὸς υἱὸς 250 
ἔπλεεν ᾿Ιλιόθεν, Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξας. 
δ ΣΡ ΤΑΝ Ν Υ Ν 3 ’ ἤτοι ἐγὼ μὲν ἔλεξα Διὸς νόον αἰγιόχοιο 

νήδυμος ἀμφιχυθείς" σὺ δέ οἵ κακὰ μήσαο θυμῷ Ἰδυμος ἀμφιχυθείς" σὺ δέ οἱ κακὰ μήσαο θυμῷ, 
2 3. γ 05. , 5) ῇ ἜΣ ΣΝ ’ ΦΗΥ͂Λ ὄρσασ᾽ ἀργαλέων ἀνέμων ἐπὶ πόντον ἀήτας, 

’, Υ͂ [ὦ 2 3 Ὁ) Υ͂ 

καΐ μιν ἔπειτα Κοωνὸ εὖ ναιομένην ἀπένεικας, 255 
΄, 7, ῇ ε ΣΧ ΠΩ) ’ ῇ 

νόσφι φίλων πάντων. ὃ ὃ ἐπεγρόμενος χαλέπαινε, 
ε [ὰ ἊΝ “᾿ ’ὔ ἌΓ ῊΝ ΞΟ, 4 ῥιπτάζων κατὰ δῶμα θεούς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων 

ᾧγτει" καί κέ μ᾽ ἄϊστον ἀπ᾽ αἰθέρος ἔμβαλε πόντῳ ἤ μ ρος ἔμβαλε πόντῳ, 
ΡῚ Ν Ἀ ΄ “. 2 ῇ ἌΣ “ 

εἰ μὴ Νὺξ ὃμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν" 
Ν ε ’ ΄ ε Α ἤ ’ ’ 

τὴν ἱκόμην φεύγων, ὁ δὲ παύσατο χωόμενός περ. 260 

ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι. 
-“ 4. “. ’ὔ Ψ.} 53) “ς "2 Ε2 ἤ 539 

νῦν αὖ τοῦτο μ᾽ ἄνωγας ἀμήχανον ἄλλο τελέσσαι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοῶπις πότνια Ἥρη" 
ΟὟ ,ὕ Ν Ν “ Ων κ᾿ ἘΞ ἄλσει 

πνε, τίη δὲ σὺ ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς; 
Σ Ἁ ἃ Α 3 , 3 ’ὔ “. 6 

ἢ φὴς ὡς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν εὐρύοπα Ζῆν 265 
ες « “ “" “ὦ 

ὡς Ἡρακλῆος περιχώσατο παῖδος ἑοῖο; 

ἀλλ᾽ ἴθ᾽, ἐγὼ δέ κέ τοι Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων 
δώσω ὀπυιέμεναι καὶ σὴν κεκλῆσθαι ἄκοιτιν. 

246 ὠκεανὺς ΟἴΓαίεβ : -ὅὄς θ᾽ ῬΙαΐ. νἱῖ. ΗοΠ1. 11. 93 2468 
ἀνδράσιν ἠδὲ θεοῖς, πλείστην δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν 

Οταίεβ (ἰεβῖε Ρ] αΐαγομο ἄς ἴδο. ἴῃ ΟΤΡ. ᾿ππ|. 24) 240 ἄλλο τεὴ ... 
ἐφετμή Ατ. ΑΙεχίο Ηάη., ἱ ᾳ Α Β Ὁ 8].: ἄλλο τεῇ . - - ἐφετμῇ Ζεπι.. ΡίοΙ]. 
Ερίτη., ο αἱ 4].: ἄλλοτε ἧ.... ἐφετμῇ Ῥαῖπιεη. 1.5. Ν᾽ ν1 ΝΕ αἱ. : 
ἄλλοτε σὴ . .. ἐφετμή 8 8. 252 ἔθελξα ΡΠ ̓ Ν Ι ΝΣ, ΒΠπη3 τη. 
253 κακὰ μήσαο] κακομί 919 255 Κόονδ᾽ (4]]15ὲγ. ΣΟ ΝΣ ν, ], δρ. 
Επϑέ. : δ᾽ οπι. ν. 1. δπξ. 1259 Ἂς Μ| Μο {010 256 ἀνεγρόμενος Βπιξ Ν2 
!8 ν.]. ἀρ. Επϑί. 259 δμήτειρα ΑΥ. νυἷξ. : μήτειρα Ζεῃ. Ατδίορῃ. 
795 σοτυ. ν. 1. ἀρ. Επϑί. 561 θοῇ] φίλῃ 5 ΒΙΙΡΤ 263 ὡς φάτο" 
μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη; χειρί τέμιν κατέρεξεν ν. 1. 4Ρ. 56. Τ' 
265 ἀρηξέμεν 5 1 Δ Β Ὁ Ὁ 4!.: ἀρηγέμεν νυ]Ρ. Ζῆ!ν Αγ. Ὁ5ῈῚ: 
ΑΒΟΒ 

269 Πασιθέην, ἧς αἰὲν ἱμείρεαι ἤματα πάντα 
αἀὐά. Ὁ 6 5ὲὶ Εθπϑί. δἱ. 
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Ως φάτο, χήρατο δ᾽ Ὕπνος, ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα" 
“ἄγρει νῦν μοι ὄμοσσον ἀάατον Στυγὸς ὕδωρ, 271 
χειρὶ δὲ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἕλε χθόνα πουλυβότειραν, 

“ 3. ΞΟ Ν ε “ Ὁ“ “ιν. ε΄ 
τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἅλα μαρμαρέην, ἵνα νῶϊν ἅπαντες 

ῇ ΠΝ ΡΜ εὐ Ν , 3 Ν Ὁ) ἴα 

μάρτυροι ὡσ᾽ οἱ ἔνερθε θεοὶ Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες, 

ἡ μὲν ἐμοὶ δώσειν Χαρίτων μίαν ὁπλοτεράων, 275 

ΠΠασιθέην, ἧς τ᾽ αὐτὸς ἐέλδομαι ἤματα πάντα. 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη, 
» 5. τς ΗΠ Σ ΠΛ Ν 3 5 ἘΣ ε] 
ὕμνυε ὃ ὡς ἐκέλευε, θεοὺς ὃ ὀνόμηνεν ἅπαντας 

τοὺς ὑποταρταρίους, οἱ Τιτῆνες καλέονται. 
ΦΥΛᾺΣ 3 ΠΣ... ἢ [ ’ὔ 7 Ν “ 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὄμοσέν τε τελεύτησέν τε τὸν ὅρκον, 280 
Ν 7 ’ ΔΝ 4 ’ 

τὼ βήτην Λήμνου τε καὶ Ἴμβρου ἄστυ λιπόντε, 
3} « , ε,ὕἵὝ ’ὔ ’ 

ἤέρα ἑσσαμένω, ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον. 

Ἴδην δ᾽ ἱκέσθην πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν, 
, “ “ 7 [ Ν ας ΒΥ έθοΝΝς ᾽ὔ Λεκτόν, ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα" τὼ δ᾽ ἐπὶ χέρσου 

’ 5 ; Ν - Φ γ, [πὰ βήτην, ἀκροτάτη δὲ ποδῶν ὕπο σείετο ὕλη. 285 
Ν 2. Ἐ Ν Υ̓ Ι Ἂ Ψἦ 59 ἡ 

ἐνθ Ὕπνος μὲν ἔμεινε πάρος Διὸς ὄσσε ἰδέσθαι, 
5) ἐλά 5 Ν 7 ὰ ῬΈΕΙ Ἴὸδ 

εἰς ἐλάτην ἀναβὰς περιμήκετον, ἢ τότ᾽ ἐν ΓΙδῃ 
, “ 9 3.0 3 ἐλ αας 

μακροτάτη πεφυυῖα δι᾿ ἠέρος αἰθέρ᾽ ἵκανεν" 
3} ν᾽ ὩΣ 5 ΝΙΟ ΝΣ α ὑ 5 ’ 

ἔνθ᾽ ἧστ᾽ ὄζοισιν πεπυκασμένος εἰλατίνοισιν, 
» ὑρν ὁ ΕΡ. " 6 31:..9 » 

ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος, ἣν τ᾽ ἐν ὄρεσσι 390 

χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν. 
“ΕΠ δὲ ΄ 7 53 

ρὴ δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον 
» σ΄. 

Ιδης ὑψηλῆς" ἴδε δὲ νεφεληγερέτα Ζεύς. 

ὡς δ᾽ ἴδεν, ὥς μιν ἔρως πυκινὰς φρένας ἀμφεκάλυψεν, 
οἷον ὅτε πρῶτόν περ ἐμισγέσθην φιλότητι, 295 

εἰς εὐνὴν φοιτῶντε, φίλους λήθοντε τοκῆας. 

274 μάρτυρες Ζεη. ΝΈ Νϑ ὧσ᾽ οἱ] ὦσιν 10 νῈ Ἐπί. : ὅσσοι 1.10 Ν5 
ΝΣ 15. 0}: ἀρε ἘπΞε: 276 τῆς τ᾽ ἃ ὕ: ἧς (τ᾽ οῃ.) Ζεη. 
Ατβίορῃ. })56 9 277 βοῶπις πότνια θ5 278 θεὸν δ᾽ ὀνόμηνεν 
ἕκαστον ν.͵. 5 Τ ὥμνυε δ᾽ ἐκ πέτρης καταλειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ 
5.ΤΕὰ. 281: Λῆμνόν τε 6 Ὧ10 1,3 Μ12 ΝῚ 285 ὕπο σείετο Ζεπ. 
Ατιβέορῃ. Αγ. : ὕποσ. Οϑ Οϑ Ρι5; ὑπεσείετο ςοαά. ὕλη] Ἴδη ἃ 
486 ὄσσε ἰδέσθαι] ἄσσον ἱκέσθαι σα ΜΊ1110 594. ἔρος Ν᾽} Ρ8 55, Ετιῖ. 

ΞῸΞ οἷος νι Τ᾿ Ἂς ΠῚ {Π115 πρῶτόν περ ΔΑτ. ΙΡΑΟ : πρώ- 
τιστον ν. ἰ. τηῖ.) να]ξ. 
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στῆ δ᾽ αὐτῆς προπάροιθεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

“Ἥρη, πῇ μεμαυῖα κατ᾽ Οὐλύμπου τόδ᾽ ἱκάνεις; 
ω 3 Σ , Ν᾽ “ 59 » ΡΣ] 

ἵπποι δ᾽ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα, τῶν κ᾿ ἐπιβαίης. 

Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια “Ἥρη: 306 
«..-Υ 5) , ’ Ψ, Ψ, 

ἔρχομαι ὀψομένη πολυφόρβου πείρατα γαΐίης, 
͵ ’ “- [ Ν , Ἷ, 

Ὧκεανὸν τε, θεῶν γένεσιν, καὶ μητέρα Τηθύν, 

οἵ με σφοῖσι δόμοισιν ἐὺ τρέφον ἠδ᾽ ἀτίταλλον" 
Ν “λτ λ)ῦς ΒᾺΣ , , 5. Κ ΄ὔ “ 

τοὺς εἰμ ὀψομένη, καί σφ᾽ ἄκριτα νείκεα λύσω" 

ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων ἀπέχονται 305 

εὐνῆς καὶ φιλότητος, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ Ἰ "0 Χ μ μῷ. 
ἵπποι δ᾽ ἐν πρυμνωρείη πολυπίδακος "Ιδης ρυμνωρειίη η 
« δι 2 [χὰ Ρ) Μ ΦΙΑΌΟΝ 2 Ν ε ’ 

ἑστασ΄, οἵ μ᾽ οἴσουσιν ἐπὶ τραφερὴν τε καὶ ὑγρὴν. 
΄“- ἈΝ “ [ἢ “ 2 5) ᾽’ὔ ΟΣ ς 

νῦν δὲ σεῦ εἵνεκα δεῦρο κατ΄ Οὐλύμπου τόδ᾽ ἱκάνω, 
[4 ΄ ΄ ’ » ὩΣ 

μὴ πὼς μοι μετέπειτα χολώσεαι, αἴ κε σιωπῇ 310 
» Ν σ΄ ’ 3 ο'ἷ͵ 239 

οἴχωμαι πρὸς δῶμα βαθυρρόου ᾿Ωκεανοῖο. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
““Ἥρη, κεῖσε μὲν ἔστι καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι, 

“ι.. ΟΝ ΣΝ ὩΣ ’ ’ὔ 5 ’ 

νῶϊ δ΄ ἂγ᾽ ἐν φιλότητι τραπείομεν εὐνηθεντε. 
3) , , ,, 5.»ϑ δὰ " ϑφῳνΝ Ν 

οὐ γὰρ πώ ποτέ μ᾽ ὧδε θεᾶς ἔρος οὐδὲ γυναικὸς 315 

θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι περιπροχυθεὶς ἐδάμασσεν, 
ἜΣΑΛΜΔΡΝ ἡμς ΡΥ, ..3 , 3 ψ. 5) ’, 

οὐδ᾽ ὁπότ᾽ ἠρασάμην ᾿Ιξιονίης ἀλόχοιο, 

ἣ τέκε Πειρίθοον, θεόφιν μήστωρ᾽ ἀτάλαντον" 

οὐδ᾽ ὅτε περ Δανάης καλλισφύρου ᾿Ακρισιώνης, 
ὰ , “ , . ζω - “ - ἣ τέκε ]ερσῆα, πάντων ἀριδείκετον ἀνδρῶν" 320 

τ , ᾽ὔὕ ω) 

οὐδ ὅτε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοῖο, 

ἣ τέκε μοι Μίνων τε καὶ ἀντίθεον Ῥαδάμανθυν: 

οὐδ᾽ ὅτε περ Σεμέλης οὐδ᾽ ᾿Αλκμήνης ἐνὶ Θήβη, 

2090 κ᾽ οπι. Ζεη. Δτὶβίορῃ. Ἐξ 303 μεβο Α ΒΟ: μ' ἐν ναυ]ρ. 
(ςἴ. 202) 204-2Ο6 «(ἢ. Ζεη. Ατσ. 8068 εἰ κείνω γ᾽ ἐπέεσσι 
παραιπεπιθοῦσα φίλον κῆρ εἰς εὐνὴν ἀνέσαιμι ὁμοιωθῆναι φιλότητι Δα. 9 

807 πολυπίδακος })" ἃ Ἢ ἃ κ᾽ Ὁ τ ΑΔ ππᾶγρ. Ν : πολυπιδάκου να]8΄. ((Ε. 
157) 8310 μετόπισθε Ζεη. Ατὶδίορῃ. ἃ ξκοτ κοτέσσεαι ἃ ᾳ 

316 περιπλεχθεὶς [)ετη. [ΧΙΟΠ 317-327 «ἴῃ. Ατιβίορῃη. Ασ. 
820 ἀριδείκετον͵] πολὺ φίλτατον ν.]. 5 Τ 222 Μίνων Ατ. ἃ ΠΠ0Μ-ς 
υἱῦ: Μίνω Ζεη. νυ]ξ. : Μίνωα ν.]. δηΐ., 125 εἰ Απρ. 
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Ὁ δ 9 Ὁ “ ’ ’ὔὕ “ 

ἡ ῥὶ Ἡρακλῆα κρατερόφρονα γείνατο παῖδα: 

ἡ δὲ Διώνυσον Σεμέλη τέκε, χάρμα βροτοῖσιν" 325 
δ} [2 , 5 

οὐδ᾽ ὅτε Δήμητρος καλλιπλοκάμοιο ἀνάσσης, 
αϑ).ν (ς , “ 3) ΄ 5. Ν “ Ὁ ΣΤΟΝ 

οὐὃ ὁπότε Λητοῦς ἐρικυδέος, οὐδὲ σεῦ αὐτῆς, 

ὡς σέο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ." 
Τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια “Ἥρη" 

“ αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 330 

εἰ νῦν ἐν φιλότητι λιλαίεαι εὐνηθῆναι 

Ἴδης ἐν κορυφῇσι, τὰ δὲ προπέφανται ἅπαντα" Ἱ ἐο ρ 
΄“ 3 πιο. “ ’ 

πῶς κ᾽ ἔοι, εἴ τις νῶϊ θεῶν αἰειγενετάων 

εὕδοντ᾽ ἀθρήσειε, θεοῖσι δὲ πᾶσι μετελθὼν 
, 9 Ων ΒΝ Ν Ν “ , πεφράδοι; οὐκ ἂν ἔγωγε τεὸν πρὸς δῶμα νεοίμην 335 

ἐξ εὐνῆς ἀνστᾶσα, νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη. 

ἀλλ᾽ εἰ δή ῥ᾽ ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ, 
ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱὸς ἔτευξεν 
[ Ν Ν ᾽ὔ “ ϑΈΘΕΙσν Ηφαιστος, πυκινὰς δὲ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν" 
Ν 3» ’ὔ 2 ’ὔὕ ’ὔ Ν 3 3.35 ἔνθ᾽ ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή. 340 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
Ηρη, μήτε θεῶν τό γε δείδιθι μήτε τιν᾽ ἀνδρῶν 

ὄψεσθαι: τοῖόν τοι ἐγὼ νέφος ἀμφικαλύψω 

χρύσεον" οὐδ᾽ ἂν νῶϊ διαδράκοι ᾿Ηέλιός περ, 

εὐ 

οὗ τε καὶ ὀξύτατον πέλεται φάος εἰσοράασθαι." 345 
3 ε ΝΟ 3 ἣν Υ ’, “ ι ὰ τ Η ῥα, καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Κρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν 

τοῖσι δ᾽ ὑπὸ χθὼν δῖα φύεν νεοθηλέα ποίην, 
λωτόν θ᾽ ἑρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ᾽ ὑάκινθον 

Ν Ν ’,’ ἃὰ 3 Ν δὰ ε ΨΈΞΘΈ ΟΝ πυκνὸν καὶ μαλακόν, ὃς ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ ἔεργε. 

τῷ ἔνι λεξάσθην, ἐπὶ δὲ νεφέλην ἕσσαντο 359 
Ν », δὰ 5} Ο) 7 Υ 

καλὴν χρυσείην" στιλπναὶ ὃ ἀπέπιπτον ἐερσαι. 
ὰ - “᾿ 

Ὡς ὁ μὲν ἀτρέμας εὗδε πατὴρ ἀνὰ Ταργάρῳ ἄκρῳ, 

335 ἔγωγε] ἔπειτα ἃ α Ν' Ν15 τεὺν] θεῶν 1.131..9 2340 εὐνήν 
Ζεη. Ατβίορῃ.: εὐνῇ Βπιῖ ῬΞΖ 342 θεὸν ΡῬΒΕΡ ΑΒ" ΝΣ: ἀνδρῶν 
ὄψεσθαι] ἄλλον ἀθάνατον Ἷ)5 349 ἔεργε) ἄειρε, ἔερπε νν. 1]. δῃί. : 

ἕερπεν Ὁ : ἵκανε (Πΐε : ἄερθε Ὲ: ἵν᾽ ἀπὸ χθονὸς ἀγκαζέσθην Ζεπι. 
8351 ἐπέπιπτον Ζεῃ. 5 Α Μο 18: ἀνέπιπτον Ζεπ. 51Τ 3518 δή ῥα 
τότ᾽ ὀφθαλμοῖσι Διὸς χύτο νήδυμος ὕπνος αὐϊάδπὶ Κα Τ' 
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ὕπνῳ καὶ φιλότητι δαμείς, ἔχε δ᾽ ἀγκὰς ἄκοιτιν" που η Π ΕΟ ἘΧ ἢ 
βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν νήδυμος Ὕπνος 
ἀγγελίην ἐρέων γαιηόχῳ ἐννοσιγαίῳ" 355 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“πρόφρων νῦν Δαναοῖσι, Ποσείδαον, ἐπάμυνε, 

καί σφιν κῦδος ὄπαζε μίνυνθά περ, ὄφρ᾽ ἔτι εὕδει 
΄, »: ἊΝ ΙΕ ..9 Ν Ν ἣΝ ΄“ 4 Ζεύς, ἐπεὶ αὐτῷ ἐγὼ μαλακὸν περὶ κῶμα κάλυψα 

, “, 

Ἥρη δ᾽ ἐν φιλότητι παρήπαφεν εὐνηθῆναι." 36ο 
ἃ Ν 3, σι Ὡς εἰπὼν ὁ μὲν ᾧχετ᾽ ἐπὶ κλυτὰ φῦλ᾽ ἀνθρώπων, 

Ν 5.» Κ “ 3 ζου Ὁ) [Ζ “ 

τὸν ὃ ἐτι μᾶλλον ἀνῆκεν ἀμυνέμεναι Δαναοῖσιν. 
3. ν Ν 3. Ὁ.9 ’ , Ν. 5 , 

αὐτίκα ὃ ἐν πρώτοισι μέγα προθορὼν ἐκέλευσεν" 
ζς 5 “ Ν Ν ΩΣ 7) [νὰ ’ὔ 

Αργεῖοι, καὶ δὴ αὖτε μεθίεμεν “ Είκτορι νίκην 
, δ “ “ Ν “ 4 Σ 

ΠΡριαμίδῃ, ἵνα νῆας ἕλῃ καὶ κῦδος ἄρηται; 365 
9 9... 1ς 3...5 Ν 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὕτω φησὶ καὶ εὔχεται, οὕνεκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι μένει κεχολωμένος ἥτορ' 
’ 2 » [4 Ν ΚΝ » ΕΝ 

κείνου ὃ οὔ τι λίην ποθὴ ἔσσεται, εἴ κεν οἱ ἄλλοι 
ς “-“ 3 7 3... [ 3 ’ 

ἡμεῖς ὀτρυνώμεθ ἀμυνέμεν ἀλλήλοισιν. 
“ἡ , ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 370 

ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται 
ς , ἊΝ Ν ’ὔ ὔ 
ἑσσάμενοι, κεφαλὰς δὲ παναίθῃσιν κορύθεσσι 

᾽’ὔ 7 Ν ’ 3. Ε ’ 

κρύψαντες, χερσίν τε τὰ μακροτατ ἐγχε ἑλόντες, 
ὕ τὸν Ὁ), τὸς ς ’ὔ ϑέον Ν ἴομεν: αὐτὰρ ἐγὼν ἡγήσομαι, οὐδ᾽ ἔτι φημὶ 
Ἢ [ “- 
Ἕκτορα Πριαμίδην μενέειν μάλα περ μεμαῶτα. 375 
ἃ . ΘΈΨΟΝ [ Ν 9, ΙΝ ἐν ΝΜ ὃς δὲ κ ἀνὴρ μενέχαρμος, ἔχει δ᾽ ὀλίγον σάκος ὦμῳ, 

᾽ὔ Ν » ς 3. 9 πὶ ’ὔ ’ὔ Ψ' 39 

χείρονι φωτὶ δότω, ὁ δ᾽ ἐν ἀσπίδι μείζονι δύτω. 
ὰ ζο Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο" 

Ν 3 3 ἊΝ: “ ὈῚ { 2 , ’, 

τοὺς ὃ αὐτοὶ βασιλῆες ἐκόσμεον οὐτάμενοί περ, 

Τυδείδης Ὀδυσεύς τε καὶ ᾿Ατρεΐδης ᾿Αγαμέμνων" 380 
᾿Ὶ », ΡΥ ΡΥΣΑΝ ῇ 5 7.. ,ὔ 2Ξ»ϑ»Λ41ὰΚᾳζκὶ 

οἰχόμενοι ὃ ἐπὶ πάντας ἀρήϊα τεύχε ἄμειβον" 

ἐσθλὰ μὲν ἐσθλὸς ἔδυνε, χέρεια δὲ χείρονι δόσκον. 

8356 προσεφὴ κλυτον εννοσιγαιον Ῥ᾽" 357 Ποσειδάων Ῥ' ὍΘΦ6Ε:Ι 

ΘΝ ἐπάμυνε Ὧϑε 51Α Β ΜενΝΊ: ἐπάμυνον να]ξ. 864 μεθίετε 
ΟἾΓ ΝΙΝ 366 ἔλπεται Ζεη. 8171 ἀσπίδες Ὁ9 Ὁ άΘΡΑΒΟ 

Ν- Ο : ἀσπίδας να]ρ΄. 376-377 οπι. Ζεη., δίῃ. Δυβίορῃ. Αγ. 
382 χέρηϊ δὲ χείρονα Ὁ ΔΝ δύσκον Α΄. ἀ Ο ΘΟ Θ Ρ ΤΝΙΝΗ͂ ν.], 8ρ. 
Ἐπ. (οὗ ἀκριβέστεροι) αἱ]. : δόσκεν νι]ρ. : δῶκεν Ὦ ν. 1. δηΐ. 



15. ΙΛΤΑΔΛΟΣ Ξ 

9 Ν “ ’ὔ 5» ὦ Ἁ Ἂς: ᾽ὔ ’ 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἕσσαντο περὶ χροὶ νώροπα χαλκόν, 
, ΦΌΥ, 3 8. ’ 5 ’ὔ 

βὰν ῥ᾽ ἴμεν: ἦρχε δ᾽ ἄρα σφι Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 
Ν ΝΜ 7, ΜΝ 5 Ν ’ὔ 

δεινὸν ἄορ τανύηκες ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, 385 
»Μ τ “ “ 5. 3 [ Ψ ἂν [5 

εἴκελον ἀστεροπῇ" τῷ δ᾽ οὐ θέμις ἐστὶ μιγῆναι 

ἐν δαὶ λευγαλέη, ἀλλὰ δέος ἰσχάνει ἄνδρας. 

Τρῶας δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐκόσμει φαίδιμος “Εκτωρ. 

δή ῥα τότ᾽ αἰνοτάτην ἔριδα πτολέμοιο τάνυσσαν 

κυανοχαῖτα Ποσειδάων καὶ φαίδιμος “Ἕκτωρ, 390 
“ ε Ν ᾽ὔ ε 32 3. ᾽ὔ 5 7 

ἤτοι ὃ μὲν Τρώεσσιν, ὃ δ᾽ ᾿Αργείοισιν ἀρήγων. 

ἐκλύσθη δὲ θάλασσα ποτὶ κλισίας τε νέας τε 

᾿Αργείων: οἱ δὲ ξύνισαν μεγάλῳ ἀλαλητῷ. 

οὔτε θαλάσσ ῦ Ἵ , δ χε ης κῦμα τόσον βοαᾳ ποτὶ χέρσον, 

ποντόθεν ὀρνύμενον πνοιῇ Βορέω ἀλεγεινῆ" 395 ρνύμ ἢ Βορ γεινῇ 
» Ἂν, ’ὔ 

οὔτε πυρὸς τόσσος γε ποτὶ βρόμος αἰθομένοιο 
Μ 5 ᾽ὔ “ 9 5» 7 “ 

οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὃτε τ΄ ὥρετο καιίέμεν ὕλην" 

οὔτ᾽ ἄνεμος τόσσον γε περὶ δρυσὶν ὑψικόμοισι 
5 ’ “ ͵ ἴὰ , { 

ἡπῦει, ὃς τε μάλιστα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων, 

ὅσση ἄρα Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν ἔπλετο φωνὴ 400 

δεινὸν ἀυσάντων, ὅτ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 
Αἴαντος δὲ πρῶτος ἀκόντισε φαίδιμος “Ἑ κτωρ 

ν» 9 Ν 7 Ν 9 ᾽ὔὕ ε ΔΊ ν κ9 ’ 

ἐγχει, ἐπεὶ τέτραπτο πρὸς ἰθύ οἱ, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, 

τῇ ῥα δύω τελαμῶνε περὶ στήθεσσι τετάσθην, 
ΒΡ ε Ν ’ ε Ν ῇ 5 “ 

τοι ὁ μὲν σάκεος, ὁ δὲ φασγάνου ἀργυροήλου" 405 
͵ εὐὐὸς , ,ὔ ᾿ 7 50 

τῶ οἱ βῥυσάσθην τέρενα χρόα. χώσατο ὃ ᾿Κκτωρ, 
“ ε" «ε 7 9 Ν 3 ͵7ὔ Ν ’ 

ὅττι ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός, 

ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων. 
Ν ὌΝ ", 3 5. ’ [ 7 ΝΜ 

τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἀπιόντα μέγας Γελαμώνιος Αἴας 

388 ἐκόσμεε 6 4380 τάνυσσεν ΝΜ Ν)52 391 κελεύων Απρ. 
ἮΣ 394-395 Ροϑβέ 300 ςο]}]. Ζεη. 895 Βορέα ΕΝ" Ν 32: ἀνέμου 
ἘΟΨΝΈ: ἀνέμων ΜῈ ΜῬΡ᾿Νν30 ; ἀνέμω Β΄1.18 306 πέλει Ε. Μ. 214. 56: 
ποθι ὶ 397 ὥρορε ν.]. απί., 3 3098 τόσσος Ζεη. 1,51,18 ΝΖ 4], 

περὶ ἃ Ὁ Ὰ1Α 10 8]. : ποτὶ νιι]8΄. ἐξοφόροισιν Δραίμοοϊεβ (ἐεβϑίε 
Επδθί.) 40ο ὅσση Ζεη. Ατ]δίορῃ. ΑΤ. ὡ ΟΖ Δ ΒΟ : τόσση να]. 
408 ἐθύ οἱ] ἰθύμ })9 : ἰθυν }9)59 



14. ἹἸΛΙΑΔΟΣ 

χερμαδίῳ, τά ῥα πολλά, θοάων ἔχματα νηῶν, 4το 

πὰρ ποσὶ μαρναμένων ἐκυλίνδετο, τῶν ἕν ἀείρας 

στῆθος βεβλήκει ὑπὲρ ἄντυγος ἀγχόθι δειρῆς, 
στρόμβον δ᾽ ὡς ἔσσευε βαλών, περὶ δ᾽ ἔδραμε πάντη. 
ε λυ. Ὁ.) τ δ “ Ν Ν 5) [4 “ ὡς δ᾽ ὅθ᾽ ὑπὸ πληγῆς πατρὸς Διὸς ἐξερίπῃ δρῦς 
πρόρριζος, δεινὴ δὲ θεείου γίγνεται ὀδμὴ 415 
5) ΒΡστ ν Ν 3 » Υ̓͂ ἰ [τὰ »ἪἬ 

ἐξ αὐτῆς, τὸν δ᾽ οὔ περ ἔχει θράσος ὅς κεν ἴδηται 
5 ἂν 3)..14 ὃν Ν Ν Ι [ 
ἐγγὺς ἐών, χαλεπὸς δὲ Διὸς μεγάλοιο κεραυνός, 

ὡς ἔπεσ᾽ “Ἕκτορος ὦκα χαμαὶ μένος ἐν κονίῃσι" 

χειρὸς δ᾽ ἔκβαλεν ἔγχος, ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ἀσπὶς ἑάφθη 
καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ. 430 

ε ΝΣ [ “ἢ ΟῚ Ἢ Ὁ 3 “ 

οἱ δὲ μέγα ἰάχοντες ἐπέδραμον υἷες Αχαιῶν, 
5) 2 2 ὕ ϑ “ Ν Ἂς 

ἐλπόμενοι ἐρύεσθαι, ἀκόντιζον δὲ θαμειὰς 
9 , δ 3 Μ 2 Ἁ “ ΄“ 

αἶἰχμας" ἀλλ᾽ οὐ τις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν 
3 , 3. Ν “ Ν Ν ’ὔ 5 

οὕτασαι οὐδὲ βαλεῖν: πρὶν γὰρ περίβησαν ἄριστοι, 

Πουλυδάμας τε καὶ Αἰνείας καὶ δῖος ᾿Αγήνωρ 425 

Σαρπηδών τ᾽, ἀρχὸς Λυκίων, καὶ Γλαῦκος ἀμύμων. 

τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τίς εὑ ἀκήδεσεν, ἀλλὰ πάροιθεν 
» ᾽, 3 ’ὔ ’ 2 ΄“. Ν ἰδ) τς Δ τον εἴα -“ 

ἀσπίδας εὐκύκλους σχέθον αὐτοῦ. τὸν ὃ ἂρ ἑταῖροι 
Ν 3 νι», Ἢ 3 ’ Μ 3. ὦ (ἡ 

χερσὶν ἀείραντες φέρον ἐκ πόνου, ὄφρ ἵκεθ ἵππους 
3 Ἂ {χ {φς» 5. Ν “ 

ὠκέας, οἵ οἱ ὄπισθε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 430 

ἕστασαν ἡνίοχόν τε καὶ ἅρματα ποικίλ᾽ ἔχοντες" 

οἱ τόν γε προτὶ ἄστυ φέρον βαρέα στενάχοντα. 

᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἵξον ἐυὐρρεῖος ποταμοῖο, 
-«Γ 4 ἃἁ 3 [ ’ ," 

Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς, 

ἔνθα μιν ἐξ ἵππων πέλασαν χθονί, κὰδ δέ οἱ ὕδωρ 435 
χεῦαν' ὁ δ᾽ ἐμπνύνθη καὶ ἀνέδρακεν ὀφθαλμοῖσιν, 
ς ’ ο ἐϑενο σ “, ἊΝ 5" 7 ἑζόμενος δ᾽ ἐπὶ γοῦνα κελαινεφὲς αἷμ᾽ ἀπέμεσσεν" 

412 βεβλήκειν Ζεπ. Ατὶδβίορῃ. Ν1 414 πληγῆς ΤἸΡΑΨΊ; ῥιπῆς 
ν]ρ, 416 οὔ τιν᾽... ὅς τις ΔΙιΙΒίοΡἢ. 418 ὡς πέσεν Ῥ' Βηγέ 
Νέ Επ. ὦκα ΝίαΑ5511. (Ηϊα, να]ρ.: ὠκὺ Α΄. Ἡ γ)} σοττ. 1 420 οἵη. 
Ρ' ῬΑ 1,91,3 Νέψιν15 νι 4324 ἄριστοι) ἅπαντες ν.]. ἴπ Α : 

ἕκαστοι ῬῚ5 427 δ᾽] τ᾽ Ζεη. ἀκήδεσεν εἰ ἀκηδέσατο ΑΥ. (διχῶς): 
ἀκήδεσεν σοἀά. 434 ἀθάνατον Ζεῃ. αε 4317 ἀπέμασσεν Ζεηῃ. 
Ρ" Ῥ'" ῬἘΞΦΡΑΒΟῺΩ 1.8 νι ν32; ἀπομόργνυ ΝΊΣ 1; ἀπέσεισεν αυϊάδτη 

41Τ 



14. ἹΛΙΑ͂ΔΟΣ «.ΞΞ 

αὖτις δ᾽ ἐξοπίσω πλῆτο χθονί, τὼ δέ οἱ ὄσσε 
νὺξ ἐκάλυψε μέλαινα" βέλος δ᾽ ἔτι θυμὸν ἐδάμνα. 

᾿Αργεῖοι δ᾽ ὡς οὖν ἴδον “Ἕκτορα νόσφι κιόντα, 440 
“ 3. ΠΝ ᾽ὔ ’ ΄ Ν “ 

μᾶλλον ἐπὶ Τρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 

ἔνθα πολὺ πρώτιστος ᾿Οἰλῆος ταχὺς Αἴας 
Σάτνιον οὔτασε δουρὶ μετάλμενος ὀξυόεντι 
9 7 ὰ ( ’ ΄ Αι 5 ᾽ὔ Ηνοπίδην, ὃν ἄρα νύμφη τέκε νηὶς ἀμύμων 
Ἤνοπι βουκολέοντι παρ᾽ ὄχθας Σατνιόεντος. 445 

τὸν μὲν ᾿Οἱλιάδης δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν 

οὗτα κατὰ λαπάρην' ὁ δ᾽ ἀνετράπετ᾽, ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ ρη ράπετ᾽, ἀμ ρ᾽ αὐτῷ 
Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην. 

“ ΒΝ ΄ὔ 2 , Ὅν 3 4 
τῷ δ᾽ ἐπὶ [Πουλυδάμας ἐγχέσπαλος ἦλθεν ἀμύντωρ 

« Ν ,ὔ κ᾿ Ὡν 
Πανθοΐδης, βάλε δὲ Προθοήνορα δεξιὸν ὦμον, 450 

ῸΝ 3 “Ἃ 2 3. 19} ϑσΨ,: μ᾿ 

υἱον ᾿Αρηϊλύκοιο, δι ὥμου δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 

ἔσχεν, ὃ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 
ἸΠουλυδάμας δ᾽ ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀΐσας" 
{« 5 Ἂν δ᾽, ΙΝ ,Ὰ εἰ οὐ μὰν αὖτ ὀΐω μεγαθύμου [ἴ]ὰαν )οἴδαο 

Χ 3) “ ε,- “ 5 

χειρὸς ἄπο στιβαρῆς ἅλιον πηδῆσαι ἄκοντα, 455 
ο) , 3 ζε ’ -- ’7’ 5." 

ἀλλὰ τις ᾿Αργείων κόμισε χροΐ, καί μιν ὀΐω 
3 “ »,,) » ’, ΒΩ .“- Μ 393 αὐτῷ σκηπτόμενον κατίμεν δόμον "Αἴδος εἴσω. 

Ὡς ἔφατ᾽, ᾿Αργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο' 
Αἴαντι δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε, 

“ ΄ “- Ν 7 , [ 

τῷ ᾿Γελαμωνιάδῃ" τοῦ γὰρ πέσεν ἄγχι μάλιστα. 460 

καρπαλίμως δ᾽ ἀπιόντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

Πουλυδάμας δ᾽ αὐτὸς μὲν ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν 
λικριφὶς ἀΐξας, κόμισεν δ᾽ ᾿Αντήνορος υἱὸς 
3 7 “Ὁ [ ε Ν ’ὔ ΝΜ Αρχέλοχος" τῷ γάρ ῥα θεοὶ βούλευσαν ὄλεθρον. 

, «2»»Ά᾽ “ δ 3 , ») “ 

τόν ῥ᾽ ἔβαλεν κεφαλῆς τε καὶ αὐχένος ἐν συνεοχμῷ, 405 

438 τὼ δέ Ατ. ΓΆΤΑ ΒΟ: καδ δέ ν.]. απὲ., ντ]ρ. 440 νόσφιν 
ἐόντα ΕΊ Ῥν Α Β66 δὶ. 444 Οἰνοπίδην ϑίταθο ὅοπ, το ᾳ Μ'ΣΜο 

445 Οἵἴνοπι ϑίγαθο 3 5. ᾳᾷ ὄχθῃς Ζεῃ. {75 4]. : ὄχθαις ϑίγαρο δοβ: 
ὄχθῃ ἃ ὕ! Σαγγαρίοιο ν. 1. απί., Μο 447 οὗτα κατὰ λαπάρην Ὃ 
Οδβίςη. ἴῃ ΗΙΡΡ. π. ἀγμῶν 11]. 70: οὕτασε καλλαπάρην νιι]Ρ. 449 ἦλθεν] 
ἦεν ν.]. απί. 453 ἔκπαγλος ν.1.5 Τ μακρὰ βιβάσθων ΘΙ ΕιΙτ Α 



11. ἹΛΥΑΆΟΣῚΞ 

’ 3 ῇ 5 Ν ϑιη αν , , 

νείατον ἀστράγαλον, ἀπὸ δ᾽ ἄμφω κέρσε τένοντε" 
“ ὡΝ Ἂς ’ Ν. ’ αν “ Ὑἡ τοῦ δὲ πολὺ πρότερον κεφαλὴ στόμα τε ῥῖνές τε 

οὔδει πλῆντ᾽ ἤ περ κνῆμαι καὶ γοῦνα πεσόντος. 

Αἴας δ᾽ αὖτ᾽ ἐγέγωνεν ἀμύμονι Πουλυδάμαντι" 

“φράζεο, ἸΠουλυδάμα, καί μοι νημερτὲς ἐνίσπες, 4790 
3 «Ὁ» 3 Ὁ ΘΉΡΑΝ 7, 3 Ν “ ἢ ῥ᾽ οὐχ οὗτος ἀνὴρ Τ]ροθοήνορος ἀντὶ πεφάσθαι 
5 9 ’ ἊΝ ν 9. Ν “ 4 ἄξιος; οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται οὐδὲ κακῶν ἔξ, 
9 Ν ’ὔὕ 9 ὔ ε [ ἀλλὰ κασίγνητος ᾿Αντήνορος ἱπποδάμοιο, 

ἢ πάϊς: αὐτῷ γὰρ γενεὴν ἄγχιστα ἐῴκει." 
Ἢ ῥ᾽ εὖ γιγνώσκων, Τρῶας δ᾽ ἄχος ἔλλαβε θυμόν. 475 

ἔνθ᾽ ᾿Ακάμας Πρόμαχον Βοιώτιον οὔτασε δουρί, 
ἀμφὶ κασιγνήτῳ βεβαώς" ὁ δ᾽ ὕφελκε ποδοῖιν. 

τῷ δ᾽ ᾿Ακάμας ἔκπαγλον ἐπεύξατο μακρὸν ἀὔΐσας" ; μ γ μακρ 
«35 “. 5,Α 3 ’ 3 [ Αργεῖοι ἰόμωροι, ἀπειλάων ἀκόρητοι, 

Μ» ,Δ΄ χὰ ’ 353.ϑ. κν Χ 39... ἊΝ οὔ θην οἵοισίν γε πόνος τ᾽ ἔσεται καὶ ὀϊζὺς 480 
τ Πα Ἂ [ Δ ΤῸ ’ ἈΝ Ἡ α 

ἡμῖν, ἀλλὰ ποθ ὧδε κατακτενέεσθε καὶ ὕμμες. 

φράζεσθ᾽ ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδμημένος εὕδει 
ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ 

Ν ΕΝ » “ ’ [4 2 ἢ 90 ῈῸΝ δηρὸν ἄτιτος ἔῃ" τῶ καί τίς τ᾽ εὔχεται ἀνὴρ 
Ν ΘΕῸΝ ἵ ἣν 5 “ Ῥ) 33 

γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα λιπέσθαι. 485 
ἃ “ 3 3 Ψ 3. ΚΝ 4 3 3 “ ὡς ἔφατ᾽, ᾿Αργείοισι δ᾽ ἄχος γένετ᾽ εὐξαμένοιο" 

Πηνέλεῳ δὲ μάλιστα δαΐφρονι θυμὸν ὄρινεν" 
ε ,ὔ Ὁ, Ι ε 3 9 ς ’ 9 Ν 

ὡρμήθη ὃ ᾿Ακάμαντος" ὃ ὃ οὐχ ὑπέμεινεν ἐρωὴν 

Πηνελέωο ἄνακτος" ὃ δ᾽ οὕτασεν ᾿᾽ἾΙλιονῆα, 

υἱὸν Φόρβαντος πολυμήλου, τόν ῥα μάλιστα 490 
«ς ’ “4 3 ’ὔ Ν ἴφ » Ἑρμείας Γρώων ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσε" 

“ ϑ.Ρ ἰϑ. ΛΕ ἊΝ , “ , 3 Ὁ 

τῷ ὃ ἂρ ὑπὸ μήτηρ μοῦνον τέκεν ᾿ἰλιονῆα. 

τὸν τόθ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύος οὗτα κατ᾽ ὀφθαλμοῖο θέμεθλα, 
ἐκ δ᾽ ὦσε γλήνην" δόρυ δ᾽ ὀφθαλμοῖο διαπρὸ 

469 ἀμύμονα Πουλυδάμαντα Ζεη. 470 Πουλυδάμαν Ζεη. ἱ 
474 γενεὴν) ῥα φυὴν Ατὶδίορῃ. : κεφαλὴν 9) ἔοικεν ΔΙΙΒίΟΡΗ. Βπὶ 
Νν!ν!, ν.]. ἴθ ἃ 483 ἵνα μή) μή τοί ν.]. ἱπ Δ 484 τίς τ᾽] 
τέ τις οἷ «]. : κέτις νιυΐϊξ. 485 ἀρῆς Ζεη.: ἄρεω Αγ. : ἄρεως νυ]ξ'.: 
ἄρεοςοᾶ σα! Ν'Ν52 λιπέσθαι] γενέσθαι ἘΝ Ν1: ν2 4ϑ8ο ἴα 
Η: πηνελεω 5 Μ4 ΜϑϑΝ52 ; «οἱο ςεῖΐ. 



τι ἹΨΑΆΑΆΟΣ Ξ 

ἂν οὐδὸν ἰὐαν τα κν ς 3. ΟἹ “ ’ 

καὶ διὰ ἰνίου ἦλθεν, ὁ δ᾽ ἕζετο χεῖρε πετάσσας 495 

ἄμφω: Πηνέλεως δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 
᾽ ’ , ΝΡ 5) 4 Ν - 

αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ἀπήραξεν δὲ χαμᾶζε 
» ἸΕΕΝ Ν ’ Ι Ν ϑ  Ψ Ν αὐτῇ σὺν πήληκι κάρη" ἔτι δ᾽ ὄβριμον ἔγχος 

ἦεν ἐν ὀφθαλμῷ: ὁ δὲ φὴ κώδειαν ἀνασχὼν 
πέφραδέ τε Τρώεσσι καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 500 
-α 5 7 ’ὔ “ 9 “΄ἴ,3 ἕο 

εἰπέμεναΐ μοι, Γρῶες, ἀγαυοῦ ᾿Ιλιονῆος 

πατρὶ φίλῳ καὶ μητρὶ γοήμεναι ἐν μεγάροισιν" 
οὐδὲ γὰρ ἡ Προμάχοιο δάμαρ ᾿Αλεγηνορίδαο 

ἀνδρὶ φίλῳ ἐλθόντι γανύσσεται, ὁππότε κεν δὴ 

ἐκ Τροίης σὺν νηυσὶ νεώμεθα κοῦροι ᾿Αχαιῶν. 505 

Ὡς φάτο, τοὺς δ᾽ ἄρα πάντας ὑπὸ τρόμος ἔλλαβε γυῖα, 
πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον τάπτη πῃ φύγ ; ρον. 

» “- “. 3 ᾽7ὔ 35 5 

ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 
[πὰ Ν “-“ 7) αν» ας ῇ 355 “ 

ὃς τις δὴ πρῶτος βροτόεντ ἀνδράγρι Αχαιῶν 
Ὰ 3 ᾿ ὁ (ΟῚ τῶ Ν Ψ ᾽ὔ ἤρατ᾽, ἐπεί ῥ᾽ ἔκλινε μάχην κλυτὸς ἐννοσίγαιος. 510 
Αἴας ῥα πρῶτος Τελαμώνιος Ὕρτιον οὗτα 
Τυρτιάδην, Μυσῶν ἡγήτορα καρτεροθύμων" 
Φάλκην δ᾽ ᾿Αντίλοχος καὶ Μέρμερον ἐξενάριξε' 

Μηριόνης δὲ Μόρυν τε καὶ ᾿Ἱπποτίωνα κατέκτα, 

Τεῦκρος δὲ Προθόωνά τ᾽ ἐνήρατο καὶ Περιφήτην" 515 
᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειθ᾽ ὙὝπερήνορα, ποιμένα λαῶν, 

μν Ν [ Ν Ὁ ΩΣ λ » 
οὑὗτα κατὰ λαπάρην, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς ἀφυσσε 

δῃώσας" ψυχὴ δὲ κατ᾽ οὐταμένην ὠτειλὴν 
Ν ΡῈ] , Ν Ν ᾽ὔ Μ Ὰ 
ἐσσυτ᾽ ἐπειγομένη, τὸν δὲ σκότος ὄσσε καλυψε. 

πλείστους δ᾽ Αἴας εἷλεν, ᾿Οἰλῆος ταχὺς υἱός" 520 
οὐ γάρ οἵ τις ὁμοῖος ἐπισπέσθαι ποσὶν ἦεν 

ἀνδρῶν τρεσσάντων, ὅτε τε Ζεὺς ἐν φόβον ὄρσ ρῶν τρ : βον ὄρσῃ. 
499 δὲ φὴ Ζεη. 1 ν18 : δ᾽ ἔφη νεῖ δὲ φῆ ΑΓ. οσοἄά. 5οο δίῃ. Αγ. 

5ο5 σὺν] ἐν Ζεη. Δειβίορῃ. Βπι2 506 εἵλετο ΕΝ ΝΙΝ; χλωρὸν 
δέος εἷλεν Ὁ 6 ο ν.]. ἴπ|Α 500 εἰἢ. 4φὰ. 5. ΒΙΡΤ 510 ἐπείπερ 
ἔκλ. Κα 511 ῥα] μὲν ἔς 512 καρτερόθυμον ἃ ἵ' 4]. : βαρβαρο- 
φώνων ν.]. 51 517 οὗτα κατὰ λαπάρην Ὁ ὁ 5 Ὧ“" Α πιαῖρ. Β Ὁ 4]. : 
οὔτασε καλλαπάρην νιεΐξδ. 522 ὕτε δὴ θεὸς ν.]. 51 ὦρσεν δ 6ο1 
Ῥ" Α 55. Β. ξοσγ. 4].: ὧσεν Β 1.111,18 γὲ 

ΗἨΟΜ- 11... 13-4 4 



ΙΛΙΑΔΟΣ Ο 

Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σκόλοπας καὶ τάφρον ἔβησαν 
ὔ Ν Ν ἣ, “ ς Ν ,’ὔ 

φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Δαναῶν ὑπὸ χερσίν, 
ε Ν Ἀ »,.» 3 ΄ , οἱ μὲν δὴ παρ᾽ ὄχεσφιν ἐρητύοντο μένοντες, 

χλωροὶ ὑπαὶ δείους, πεφοβημένοι: ἔγρετο δὲ Ζεὺς 
Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ χρυσοθρόνου “Ἥρης ἡ ρυφῇσι παρὰ χρυσοθρ ρῆς, 

“ 3. Ν᾽ ἫΣ « “ 3 
στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἀναΐξας, ἴδε δὲ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιούς, 

ἔσει 

δ Ν 3 , ὮΝ Ν ’ » 

τοὺς μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθεν 

᾿Αργείους, μετὰ δέ σφι Ποσειδάωνα ἄνακτα" 
Ἕκτορα δ᾽ ἐν πεδίῳ ἴδε κείμενον, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 
“ 3 ς ΘΙ 9, , Υ̓ 5.ϑ»Μ0.ἡἡ “ 3 ,ὔ 

ἦαθ᾽, ὃ ὃ ἀργαλέῳ ἔχετ᾽ ἄσθματι κῆρ ἀπινύσσων, Ιο 
2,5». » . εν ἢ , 5 2 δ 

αἷμ᾽ ἐμέων, ἐπεὶ οὔ μιν ἀφαυρότατος βαλ ᾿Αχαιῶν. 
ἮΝ Ν »] Ἂς 5 { Ἂς 9 ΄“ “. 

τὸν δὲ ἰδὼν ἐλέησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 

δεινὰ δ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν Ἥρην πρὸς μῦθον ἔειπεν" 
“ἡ μάλα δὴ κακότεχνος, ἀμήχανε, σὸς δόλος, Ἥρη, 

Ἕκτορα δῖον ἔπαυσε μάχης, ἐφόβησε δὲ λαούς. 15 
οὐ μὰν οἷδ᾽ εἰ αὖτε κακορραφίης ἀλεγεινῆς 

» 5) Ψ- ’ ΜΝ ε πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇσιν ἱμάσσω. 
5 2 , ΦΨ 3. 15 " ε , 2 Ν Ὁ 
ἡ οὐ μέμνῃ ὅτε τ᾽ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν 
5» Φ ΄, Ν Νὴ ΑΝ ΝΟ σον ἄκμονας ἧκα δύω, περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα 

Ψ,' "“ Ν 69 52 " Ὁ ’ 

χρύσεον ἄρρηκτον; σὺ δ᾽ ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσιν 20 

4 ὑπαὶ Δ΄. ΤΙ γγαπηΐο, νι]ρ.: ὑπὸ {  Νὸ 
58 ἕζετο δ᾽ ὀρθωθεὶς μαλοκὸν δ᾽ ἔνδυνε χιτῶνα (-- Β 42) 

αι. 5Τ 10 ἀπινύσκων ΑτἸΞίορῇ. : πινύσσων ητι. 5 1 ΝΙἔ Οϑ Ρα]1 
ΠΟΥ. : ἀπο- ΘῸ 15. δ᾽ ᾿Αχαιούς ν.]..5 1 16 ἢ μὰν, γρ. 

17 ἐπαύρηαι ΑΥτ. (διὰ τοῦ ἢ), εοαά.: -εἰαι ῬΖ: -ἤαι ΤΥΓΑΠΗΪΟ 
18-31 οπ. Ζεη. 18 μέμνῃ ΑΥ. (πᾶσαι): μέμνησ᾽ Οτῖρ. ἴῃ (εἸ5. νἱ. 
42 Ἀπεί. τ. ν". 803. 13 



15. ἸΛΤΑΧΛΟΣ. ΘΟ 

ἐκρέμω" ἠλάστεον δὲ θεοὶ κατὰ μακρὸν ᾽Ολυμπον, 

λῦσαι δ᾽ οὐκ ἐδύναντο παρασταδόν: ὃν δὲ λάβοιμι 
ε᾽ Ν ΦΌΝΚΝ “ιν 5 ἃ “ 
ῥίπτασκον τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ, οφρ ἂν ἵκηται 

“ 3 , ΕΝ 5) 5.3. »᾿» Ν ΦΡΤΗ, 
γῆν ὀλιγηπελέων" ἐμὲ δ᾽ οὐδ᾽ ὡς θυμὸν ἀνίει 

ἀζηχὴς ὀδύνη Ἡρακλῆος θείοιο, 25 

τὸν σὺ ξὺν Βορέῃ ἀνέμῳ πεπιθοῦσα θυέλλας 
πέμψας ἐπ᾽ ἀτρύγετον πόντον, κακὰ μητιόωσα, 

’ ν πο 3 ’ 5 ’ 

καί μιν ἔπειτα ΚΚόωνδ εὖ ναιομένην ἀπένεικας. 

τὸν μὲν ἐγὼν ἔνθεν ῥυσάμην καὶ ἀνήγαγον αὖτις 
ἼΑργος ἐς ἱππόβοτον, καὶ πολλά περ ἀθλήσαντα. 30 
τῶν σ᾽ αὗτις μνήσω, ἵν᾽ ἀπολλήξης ἀπατάω μνήσω, πολλήξῃς ἀπατάων, 

ὄφρα ἴδη ἢν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καὶ εὐνή “ [1] ΧραισμΊ ω 1)» 
ὰ 3 [ 5 “ “ "᾿ ’ὔ 9. .9 ἢ 33 

ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἂπο καὶ μ᾽ ἀπάτησας. 
ὰ “ Ὡς φάτο, ῥίγησεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη, 

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 35 
.«.» ᾽ ’ ΝΝ Χ 3 Ἀ ῸΝ ω 

ἴστω νῦν τόδε Ταῖα καὶ Ούρανος εὑρὺς ὕπερθε 
ἈΝ Ν ’ὔ, Ἁ (τ δ᾽ ,ὔ 

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὃς τε μέγιστος 

ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι, 
7 53. ὋΝ Ν Ν ΕΞ , ΘΝ γῆν 

σὴ θ᾽ ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωϊτερον λέχος αὐτῶν 
᾽ὔ Ἂ δὰ 3 δὴ 2 ’ Ν 3 ’ 

κουρίδιον, τὸ μὲν οὐκ ἂν ἐγώ ποτε μὰψ ὀμόσαιμι" 40 
Ἂς ΘΥΚΝ ἊΝ 4.) »: ’ὔ 

μὴ δι ἐμὴν ἰότητα [Ἰοσειδάων ἐνοσίχθων 
»Ἅ ΣΝ νν, ἴτ “ 5 »] ἐφ 

πημαίνει Γρῶας τε καὶ ᾿ἕκτορα, τοῖσι δ᾽ ἀρήγει, 
Ψ , ΘΙ ὯΝ ᾿ 5 ’ Ἀ.05 ἀλλὰ που αὐτὸν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, 

’, ΔΕ ΚΌΝ ᾽ν “ΩΝ 3 ,ὔ 3 ᾽ὔ 

τειρομένους ὃ ἐπὶ νηυσὶν ἰδὼν ἐλέησεν Αχαιούς. 
Ψ [ Ν ’ὔ 2 Ν ’ὔ 

αὐτὰρ τοι καὶ κείνῳ ἐγὼ παραμυθησαίμην 45 
2. 2 Θ' Ν γ [, ε ͵7ὔ 39 

Τῇ ἵμεν ἢ κεν δὴ σύ, κελαινεφές, ἡγεμονεύῃς. 
ἃ ΄΄ιἃ ΄'ὶ' Ὡς φάτο, μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 

καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα' 

21 8 Ὁ 
πρὶν τότε δή σ᾽ ἀπέλυσα ποδῶν [ἷεξϑ. πεδῶν], μύδρους δ᾽ ἐνὶ Τροίῃ 
κάββαλον, ὄφρα πέλοιτο καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι 

4. 5.1 Εἰ. 22 -ωμι Βτηξ 24 θυμὸν Α΄. ῬδΟΣΣΡΑΒΟΘΩ: 
θυμὸς ν.]. απΐ., ντ]5. 29 ἀπήγαγον ν.]. ἴῃ Τ' 31 ἀπολήξης ΑΓ. 
να]ρ. : -λλ- ΞΡ" γῆ ν19 82 ἴδῃ Ατ. : ἴδῃς ςοαά. 23, οἴῃ. Ζεη, 
Ατὶβέορῃ. 85 αμειβομενη ΠΡ" 44 κτεινομένους ΑΥϑίορῃ. Μ45511, 
ΑΥΓΡΟΙ. 

45 
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ἧς “ Ω “ εἶ μὲν δὴ σύ γ᾽ ἔπειτα, βοῶπις πότνια Ἥρη, 
Ω ΝΣ ͵ 2 "ἢ ἥ θίᾷ Ξα ἶσον ἐμοὶ φρονέουσα μετ᾽ ἀθανάτοισι καθίζοις, 5 

τῶ κε Ποσειδάων γε, καὶ εἰ μάλα βούλεται ἄλλῃ, 
δ᾿" , ’ Ν Ν δι δ ἃ “- 
αἷψα μεταστρέψειε νόον μετὰ σὸν καὶ ἐμὸν κῆρ. 
ἡλλ᾽ 3 ὃ 7 ἄν}. ΟἹ ’ Ν »} ἐμ »} Ἧ ἀλλ᾽ εἰ δή ῥ᾽ ἐτεόν γε καὶ ἀτρεκέως ἀγορεύεις, 

ἔρχεο νῦν μετὰ φῦλα θεῶν, καὶ δεῦρο κάλεσσον 
Ἶρίν τ᾽ ἐλθέμεναι καὶ ᾿Απόλλωνα κλυτότοξον, 55 

ὄφρ᾽ ἡ μὲν μετὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

ἔλθῃ, καὶ εἴπῃσι Ποσειδάωνι ἄνακτι 

παυσάμενον πολέμοιο τὰ ἃ πρὸς δώμαθ᾽ ἱκέσθαι, 

Ἕκτορα δ᾽ ὀτρύνῃσι μάχην ἐς Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

αὖτις δ᾽ ἐμπνεύσησι μένος, λελάθῃ δ᾽ ὀδυνάων όο 
ἃ “ » ἊΝ ΄ 5}. ὡἃς 3 ἊΝ 

αἱ νῦν μιν τείρουσι κατὰ φρένας, αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 
᾿ 3 , 9 ἤ 74 3 ’ 

αὖτις ἀποστρέψησιν ἀνάλκιδα φύζαν ἐνόρσας, 
2 “᾿ ,ὔ 

φεύγοντες δ᾽ ἐν νηυσὶ πολυκλήϊσι πέσωσι 

Πηλεΐδεω ᾿Αχιλῆος" ὁ δ᾽ ἀνστήσει ὃν ἑταῖρον 

Πάτροκλον" τὸν δὲ κτενεῖ ἔγχεϊ φαίδιμος “Ἑκτωρ ός 

Ἰλίου προπάροιθε, πολέας ὀλέσαντ᾽ αἰζηοὺς 

τοὺς ἄλλους, μετὰ δ᾽ υἱὸν ἐμὸν Σαρπηδόνα δῖον. 

τοῦ δὲ χολωσάμενος κτενεῖ “Εκτορα δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

ἐκ τοῦ δ᾽ ἄν τοι ἔπειτα παλίωξιν παρὰ νηῶν 
Ν 5) Ν { “ 3 Φ 3.5 Ν. αἰὲν ἐγὼ τεύχοιμι διαμπερές, εἰς ὅ κ᾽ ᾿Αχαιοὶ 7ο 

Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν ᾿Αθηναίης διὰ βουλάς. 
ἊΝ Ν 2 ἌΡΚΟΒ. ΟΝ ΓΝ δ. 689. Ν. γ ’ ΕᾺ Ψ᾽ 90 

τὸ πρὶν ὃ οὔτ ἀρ ἐγὼ παύω χόλον οὔτε τιν ἄλλον 
δὴ ΙᾺ “-“ 5 [ 3 3 5 ἢ 
ἀθανάτων Δαναοῖσιν ἀμυνέμεν ἐνθαδ᾽ ἐάσω, 

πρίν γε τὸ Πηλεΐδαο τελευτηθῆνα! ἐέλδωρ, 
6 ε ε 7 “-“ 3) ΄“ 3. 5.9 Ἄ Ά ὥς οἱ ὑπέστην πρῶτον, ἐμῷ δ᾽ ἐπένευσα κάρητι, 75 

ἤματι τῷ ὅτ᾽ ἐμεῖο θεὰ Θέτις ἥψατο γούνων, 

49 βοῶπι ΔΑτ. ΑΒ ΜΠθν!: 50 καθίζοις] θεοῖσι ν. 1. απΐξ. (ἐν ταῖς 
εἰκαιοτέραις) 1.8 58. γε Ατβίορῃ. Αγ. σοαά, : τε Βπιῦ ΡΩ: 54 κέ- 
λευσον ν.]. ἴπ Δ, τὶ 55 κλυτὸν αὐδήν ν.]. Δηΐ. 56--77 «ἴῃ. 
Ατὶβίορῃ. Ασ. 58 παυσαμένῳ ξ Ἐπι5ῖ. 62 θυμον Ὁ) 55 64--717 ΟΠ. 
Ζεη. 64 ἀνστήσειεν ἑταῖρον ν.]. απί., 66 πολέας Ἢ : πολεῖς 
ςεί. 69 δ᾽ ἄν] δ᾽ αὖ ἃ 4]. : δ᾽ ἂρ α : δή 5 ἃ]. 11 αἰπὺν αΝ]: 
τὸ γὰρ Ἴλιον αἰπὺ νοθεύει ᾽Αρ. ϑίερῃ. ΒΥγΖ. πὶ ν. Ἴλιον : ἐκπέρσωσιν Ατ. 

72 παύω Δτ. Θ οἴ ΑΔ ΒΌΟΝΙΝϑ:; παύσω νυ]. 



15: ἸΔΙΆΑΧΟΣ ὁ 

λισσομένη τιμῆσαι ᾿Αχιλλῆα πτολίπορθον." 
᾿ 3 ᾽ Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος “Ἥρη, 

βῇ δ᾽ ἐξ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἐς μακρὸν ᾽Ολυμπον. 
ε 3. ΟΝ τον 3. , Σ , “ ΩΝ Ν ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἃν ἀΐξῃ νόος ἀνέρος, ὅς τ᾽ ἐπὶ πολλὴν 8ο 

- ,ὔ 

γαῖαν ἐληλουθὼς φρεσὶ πευκαλίμῃσι νοήσῃ, 
ες κ Ἄν ἢν τα ΩΣ 39 ,ὔ ΄ὕ ἊΣ Τ᾿ ἔνθ᾽ εἴην, ἡ ἔνθα," μενοινήῃσί τε πολλά, 

ὡς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο πότνια “Ἡρη:" 

ἵκετο δ᾽ αἰπὺν ᾽Ὅλυμπον, ὁμηγερέεσσι δ᾽ ἐπῆλθεν 

ἀθανάτοισι θεοῖσι Διὸς δόμῳ: οἱ δὲ ἰδόντες 85 
, 5. ες Ν ΄, 7 πάντες ἀνήϊξαν καὶ δεικανόωντο δέπασσιν. 

ἡ δ᾽ ἄλλους μὲν ἔασε, Θέμιστι δὲ καλλιπαρήῳ 
ὍΟ [ “ Ν 5 ’ὔ Ὧν ͵ 

δέκτο δέπας πρώτη γὰρ ἐναντίη ἦλθε θέουσα, 
Ἕ 

καί μιν φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
«ὦ ᾽ὔ 7 ΟΣ 7 ἊΝ: εἰ9ἢ 

Ηρη, τίπτε βέβηκας; ἀτυζομένῃ δὲ ἔοικας" 9ο 
Ἂν »» ’, ᾿Ξ -- Ψ 43 

ἢ μάλα δή σε φόβησε Κρόνου πάϊς, ὅς τοι ἀκοίτης. 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ λευκώλενος “Ἥρη: 
ἐς ΄, Χ ΄ [οὶ ΄ ᾿ Χ ΕΝ, μὴ με, θεὰ Θέμι, ταῦτα διείρεο' οἴσθα καὶ αὐτὴ, 
“Ὁ ,ὔ ΧΝ ς γ Ν 9 ΄ 

οἷος κείνου θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνῆς. 

ἀλλὰ σύ γ᾽ ἄρχε θεοῖσι δόμοις ἔνι δαιτὸς ἐΐσης" 95 
“ταῦτα δὲ καὶ μετὰ πᾶσιν ἀκούσεαι ἀθανάτοισιν, 

- ὧν ΣΤ ἢ Γ᾿ ᾽ὔ ὅ.τος τῇ ,ὔ 
οἷα Ζεὺς κακὰ ἐργὰ πιφαύσκεται: οὔὖδέε τί φημι 

- “ 7 “ 

πᾶσιν ὁμῶς θυμὸν κεχαρησέμεν, οὔτε βροτοῖσιν 
Ψ “- » [ Υ “- ΄ὔ " 32 

οὔτε θεοῖς, εἴ πέρ τις ἐτι νῦν δαίνυται εὔφρων. 

Ἢ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσα καθέζετο πότνια “Ἥρη, τοῦ 

ὄχθησαν δ᾽ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοί: ἡ δὲ γέλασσε 
΄, 5. Ν 7ὔ τς ἀσις 4.5 ΄ὔ 7 χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι κυανέῃσιν 

ΣΝ - Ν “-“ ᾽ὔ 

ἰάνθη: πᾶσιν δὲ νεμεσσηθεῖσα μετηύδα" 

8 βοῶπις πότνια ἕ η8 8 
Ζῆν᾽ ὑποταρβήσασα νόος δέ οἱ ἄλλα μενοίνα 

844. 4ὰ, 5. Τ 19 δ᾽ ἐξ Ζεη. ΕἸ 4]. : δὲ κατ᾽ νιι5΄. (εἴ, τ69): ὃ αραπ 
γ" 82 εἴην ΔΓ. νι]ρ.; εἴη οἀ 10 μενοινήῃσί Ατ. Ν᾽ ΡΈ ΡΟ; 

μενοινήσειε να]σ. 86 δεπάεσσιν ὁ ἃ 9 ο 4]. : ἐπέεσσι Ζεῃ. : κάλεόν 
τέ μιν εἰς ἕ ἕκαστος ν. 1. απί. (ἐν ἐνίοις) 87 θέμιδι ΒιαΈ Ν18 
88 θέουσα) φέρουσα 1 95 βοῶπις πότνιο, ΞὍΤ νοὶ. ἴθ Α ο7 τι] 
ἑᾶϊ: τεῦ ν! 



15. ἹΛΙΑΔῸΣ Ὁ 

ξένο ᾿, ἃ Ν κ᾽ 5 ’ νήπιοι, οἱ Ζηνὶ μενεαΐνομεν ἀφρονέοντες" 

ἢ ἔτι μιν μέμαμεν καταπαυσέμεν ἄσσον ἰόντες 
“Δ Ν ΄ 

ἢ ἔπει ἠὲ βίῃ" ὁ δ᾽ ἀφήμενος οὐκ ἀλεγίζει 
Ν᾽, ᾿Ν Ἂς 5 3 “- 

οὐδ ὄθεται" φησὶν γὰρ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι 
“ν' “ἢ ι .“Ἵ Ν ἊΝ μὰ 

κἀρτεΐ τε σθένεϊ τε διακριδὸν εἶναι ἄριστος. 
σιν »ὉΝ » Ν ΄ εἰ 

τῷ ἔχεθ᾽ ὅττι κεν ὕμμι κακὸν πέμπῃσιν ἑκάστῳ. 
Μ Ν “ 4“ 3 ν εἰὰ, “Ὁ ’ 

ἤδη γὰρ νῦν ἔλπομ᾽ ᾿Αρηϊ γε πῆμα τετύχθαι" 
ΘῸΝ ε Ψ Μ ,, 5 ΄ι 

υἱὸς γὰρ οἱ ὁλωλε μάχῃ ἐνι, φίλτατος ἀνδρῶν, 
ἃ ᾿Ασκάλαφος, τόν φησιν ὃν ἔμμεναι ὄβριμος "Αρης.᾽ 

Ὡς ἔφατ᾽, αὐτὰρ ΓΑρης θαλερὼ πεπλήγετο μηρὼ 
Ν ΄ Ὁ) 3 ’ἤ ΡΝ " 

χερσὶ καταπρηνέσσ᾽, ὀλοφυρόμενος δ᾽ ἔπος ηὔδα" 
ΑΝ Φ , 9 ΄, ΄ 2. ν 
μὴ νῦν μοι νεμεσήσετ᾽, ᾿᾽᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 
,ὔ ’ - 5. » ΡΩΝ “ 9 ἴω τείσασθαι φονον υἷος ἰοντ᾽ ἐπὶ νῆας Αχαιῶν, 

εἴ πέρ μοι καὶ μοῖρα Διὸς πληγέντι κεραυνῷ 

κεῖσθαι ὁμοῦ νεκύεσσι μεθ᾽ αἵματι καὶ κονίῃσιν.᾽ 
ἃὰ - ὡς φάτο, καί ῥ᾽ ἵππους κέλετο Δεῖμόν τε Φόβον τε 

ΘΟΤΟΝ, 3. ολδε ολον εν ’, 
ζευγνύμεν, αὐτὸς δ᾽ ἔντε᾽ ἐδύσετο παμφανόωντα. 
“ 53. ΟΣ Ἢ ἈΠ 9, ’ ΒΝ 

ἔνθα κ᾽ ἔτι μείζων τε καὶ ἀργαλεώτερος ἄλλος 
Ν Ν 3 ’ ’ Ὰ ΄Ὰ 2 ’, 

πὰρ Διὸς ἀθανάτοισι χόλος καὶ μῆνις ἐτύχθη, 
“4 ἈΝ ,ὔ -“ 7 “- 

εἰ μὴ Αθηνὴ πᾶσι περιδείσασα θεοῖσιν 
“5. ἴ 

ὦρτο διὲκ προθύρου, λίπε δὲ θρόνον ἔνθα θάασσε, 
“ 3.05 Ν Ν “- ’, 3 « Ν Ε 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κεφαλῆς κόρυθ᾽ εἵλετο καὶ σάκος ὦμων, 
" 9. 5) “ 3 Ἁ Ἁ ς “ 
ἐγχος ὃ ἔστησε στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ἑλοῦσα 

7 « 3.0.5 Τ᾿ , “ Ε 

χάλκεον" ἢ ὃ ἐπέεσσι καθάπτετο θοῦρον ᾿Αρηα' 
«ςς , 7 3 4 , 53 ’ » 

μαινόμενε, φρένας ἡλέ, διέεφθορας" ἡ νύ τοι αὕτως 
Μ 3 3 ἢ 5 » ’ ΕΣ ’ Ν. 3 Ζ 

οὔατ᾽ ἀκουέμεν ἐστί, νόος ὃ ἀπόλωλε καὶ αἰδώς. 
3 .« Ι , οὐκ ἀΐεις ἅ τέ φησι θεὰ λευκώλενος “Ἥρη, 

ἃ.» “ 

ἣ δὴ νῦν πὰρ Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου εἰλήλουθεν; 
2 ἐν ,ὔ Ἂν 

ἡ ἐθέλεις αὐτὸς μὲν ἀναπλήσας κακὰ πολλὰ 

105 

τὸ 

120 

125 

130 

104 ἀφρονέοντα (Ϊεξρ΄. -τι) ν. ]. απ. (κατ᾽ ἔνια τῶν ὑπομνημάτων): 
ἐριδαίνομεν ἀφρονέοντι ν.]. Τ᾽: ἀφραδέοντες Ῥξᾳα Α 55. ( Ν83 
114 καταπρανέεσσ᾽ 6 Μ'3 δ᾽ ἔπος ηὔδα ΑΥ. (καὶ πᾶσαι) 8 51 4]. : δὲ 
προσηΐδα ν.]. αηΐ., να] ρ΄. 121 κέ τις 6 5' ὁ ᾳ αἱ. 124 διὲκ) διὰ ΚΞ 
ΝΣ; μὲν ἐΐ ν.]. ἀρ. Ἐπι5έ. 125 κρατὸς δ 126 ἀπ ΑΒ 6Οε: 
ἐκ ναϊξ. 132 ερῖγα )959 
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ἂψ ἴμεν Οὔλυμπόνδε καὶ ἀχνύμενός περ ἀνάγκῃ, 

αὐτὰρ τοῖς ἄλλοισι κακὸν μέγα πᾶσι φυτεῦσαι; 
αι Ν “ Ν ς ᾽ ἈΝ, 0 9, ΩΝ 

αὐτίκα γὰρ Τρῷας μὲν ὑπερθύμους καὶ ᾿Αχαιοὺς 135 

λείψει, ὁ δ᾽ ἡμέας εἶσι κυδοιμήσων ἐς "Ολυμπον, 
Ι ϑλν δ , Φ 3 Ψ Ω Ν ΞΌΑ μάρψει δ᾽ ἑξείης ὅς τ᾽ αἴτιος ὅς τε καὶ οὐκί. 

“- 2 3, “ 7 , » τ ( ΟΣ τῷ σ᾽ αὖ νῦν κέλομαι μεθέμεν χόλον υἷος ἕῆος" 
ἤδη γάρ τις τοῦ γε βίην καὶ χεῖρας ἀμείνων 
Ν δ. 

ἢ πέφατ᾽, ἢ καὶ ἔπειτα πεφήσεται: ἀργαλέον δὲ 140 
πάντων ἀνθρώπων ῥῦσθαι γενεήν τε τόκον τε." 

ἃ “ “ Ὡς εἰποῦσ᾽ ἵδρυσε θρόνῳ ἔνι θοῦρον ἤΑρηα. 
Ἥρη δ᾽ ᾿Απόλλωνα καλέσσατο δώματος ἐκτὸς 
31 , θ᾽ [κ᾿ - ῇ 5 [4 

ρίν θ᾽, ἣ τε θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι, 

καί σφεας φωνήσασ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηΐδα: 145 
“ Ζεὺς σφὼ εἰς Ἴδην κέλετ᾽ ἐλθέμεν ὅττι τάχιστα" 
αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθητε, Διός τ᾽ εἰς ὦπα ἴδησθε, 
ἕ ὃ δ “᾿ 5 » 05 ᾽ὔ 322) ρδειν ὅττι κε κεῖνος ἐποτρύνῃ καὶ ἀνώγῃ. 

ε Ν ἌΡ δὰ 3 “ , ᾽ὔ ᾿ Ὅ“ 

Η μὲν ἂρ ὡς εἰποῦσα πάλιν κίε πότνια “ Ηρη, 

ἕζετο δ᾽ εἰνὶ θρόνῳ" τὼ δ᾽ ἀΐξαντε πετέσθην. 150 
Ἴδην δ᾽ ἵκανον πολυπίδακα, μητέρα θηρῶν, 

δι 3 30: 7 ϑ»ν ὡς ΄ 9 
εὗρον ὃ εὐρύοπα Κρονίδην ἀνὰ Γαργάρῳ ἄκρῳ 

ἥμενον" ἀμφὶ δέ μιν θυόεν νέφος ἐστεφάνωτο. 

τὼ δὲ πάροιθ᾽ ἐλθόντε Διὸς νεφεληγερέταο 
7 5) Ἢ; -- 5. Ν 2 ͵ “ 

στήτην" οὐδὲ σφωΐν ἰδὼν ἐχολώσατο θυμῷ, 155 

ὅττι οἱ κ᾽ ἐπέεσσι φίλης ἀλόχοιο πιθέσθην. 
Ἶριν δὲ προτέρην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“ βάσκ᾽ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα, Ποσειδάωνι ἄνακτι 

πάντα τάδ᾽ ἀγγεῖλαι, μηδὲ ψευδάγγελος εἶναι. 
’ ᾽᾿ ’ 5. Ν ἰὰ 6 παυσάμενόν μιν ἄνωχθι μάχης ἠδὲ πτολέμοιο τόο 

“ ἴΝ Ὁ “-“ ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 
ἴ εἰ δέ μοι οὐκ ἐπέεσσ᾽ ἐπιπείσεται, ἀλλ᾽ ἀλογήσει, 

134 αὐτὰρ ὃ δ᾽ κακὸν μέγα πᾶσι Ατ᾿Ξίορῃ. ναΐρ.: θεοῖς μέγα πῆμα 
Ζεη.: πῆμα ἔτ ν.]. ἴθ Δ 138 ἑοῖο Ζεη. 1 έν 139 τοῦ γε Ατ. 
ΘΌΡΤΑΒΈΤ : τοῦδε Ζεη. Ατιδίορῆ. νι]ρ. 140 πεφάσσεται ἔ 
147-148 δἰἢ. Ατγὶβϑίορῃ. Αυ. 155 τι μιν προσεφωνεον ουδ ἐρεοντο » 

τότ ἔρχεσθ᾽ ἢ ξὯτ' ν.]. ἴπ Α (εἴ. 177) 162 μοι] μου Απιπιο- 
ὨΪῈ5 ΩΤ 
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! ’ » , ’ φραζέσθω δὴ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 
᾽ὔ 

μή μ᾽ οὐδὲ κρατερός περ ἐὼν ἐπιόντα ταλάσσῃ 

μεῖναι, ἐπεί ἑο φημὶ βίη πολὺ φέρτερος εἶναι 165 
καὶ γενεῇ πρότερος" τοῦ δ᾽ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ γενξέῃ προτερ 
“ ᾿] Ν , ’, 4 ἈΠ καλῇ 37 ἴσον ἐμοὶ φάσθαι, τόν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. 

ἊΝ 4 Σ Ως ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις, 
ὩΣ Ν 5.9 » 5)". (ἢ 2 " {ην Πγ 
βῆ δὲ κατ΄ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἐς ᾿ἴίλιον ἱρὴν. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἐκ νεφέων πτῆται νιφὰς ἠὲ χάλαζα 170 
“- ἢ [2 ψυχρὴ ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο, 

ὡς κραιπνῶς μεμαυῖα διέπτατο ὠκέα Ἶρις, 
5 “ ϑύγίξ ἐμ , Ν Φ », 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη κλυτὸν ἐννοσίγαιον" 
Ιὰ “ 

“ ἀγγελίην τινᾶ τοι, γαιήοχε κυανοχαῖτα, 

ἦλθον δεῦρο φέρουσα παραὶ Διὸς αἰγιόχοιο. 1 
παυσάμενόν σε κέλευσε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο 
“ ΄“ ΄“ “Ν. “΄“ ἔρχεσθαι μετὰ φῦλα θεῶν ἢ εἰς ἅλα δῖαν. 
δ] , ε 3 9 [ ἌΡ Ά, ’΄ 3 9. 05 ᾽’ὔ 

εἰ δὲ οἱ οὐκ ἐπέεσσ ἐπιπείσεαι, ἀλλ᾽ ἀλογήσεις, 
2 ,ὔ Ν “ 2 ᾽ὔ Υ̓ ἠπείλει καὶ κεῖνος ἐναντίβιον πολεμίξων 
μ “ ἐνθάδ᾽ ἐλεύσεσθαι: σὲ δ᾽ ὑπεξαλέασθαι ἄνωγε 180 

χεῖρας, ἐπεὶ σέο φησὶ βίῃ πολὺ φέρτερος εἶναι 
καὶ γενεῇ πρότερος" σὸν δ᾽ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ ὑ ΞΡ ΞΙΠ,, τοϊχυτιε 
ὩΣ ε [ ’, Ν τ5) 33 
ἰσὸν οἵ φασθαι, τὸν τε στυγέουσι καὶ ἄλλοι. 

Ν Ν ΕΣ ΣΝ ΄ , δ 2 ’ὔ 
Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη κλυτὸς ἐννοσίγαιος" 

ςς Ἃ ’ 3 42 5 ’ “Ν ενὖὟ “ οκς ὦ πόποι, ἢ ῥ᾽ ἀγαθός περ ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπεν, 185 

΄ι 

Μ 3 16 ’ ΔΕ ’ὔ, ΟΣ} , εἴ μ᾽ ὁμότιμον ἐόντα βίῃ ἀέκοντα καθέξει. 
τρεῖς γάρ τ᾽ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελφεοί, οὺς τέκετο “Ῥέα, 
Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ᾽ ᾿Αἴδης, ἐνέροισιν ἀνάσσων. 

τριχθὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕκαστος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς" 

ἦτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναιέμεν αἰεὶ 190 
παλλομένων, ᾿Αἴδης δ᾽ ἔλαχε ζόφον ἠερόεντα, 

164 θελήσῃ ν.]. 5Τ 1Ι6π εὖ (εὖ) Α Νν" 166-- τ67 αἰἢ. Ατ. 
τόο δ᾽ ἐξ Ζεη. (εἴ. 79) 116 σ᾽ ἐκέλευε ἃ 59 ν.]. 1π Α Δ]. : 

σε κέλεται ΒΑ ΒΟΙ,5ΝΈΟΞ ν82 177] ἔρχεσθ᾽ ἢ ἔν 1.19 187 τ᾽ 
ἐκ) τε ν.]. απε. })5 055 1: Μ1Ὸ 035 ντνο ν21 ν59 Ἰηβογ. [. Η. 5. 21. 288 

τέκε ῥέα οἂ -, ν.]. ἀρ. Ἐπϑ5έ. : ῥεῖα Μ|35 Μο ΟἿ, ΡΙαέ, νἱῖ, Ηοηι, 11. 
97: τέτοκε ῥέα αε 188 ανασσει ᾿π50Γ. 
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Ἁ 3. ΕΝ 3 9 Ν 3. ΚΕΝ 5 54 Ν 7, ὲ 
Ζεὺς δ᾽ ἔλαχ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι καὶ νεφέλῃσι 

“ 8... ἢ Ν “ Ν Ν Κ γαῖα δ᾽ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μακρὸς ᾽Ολυμπος. 
τῷ ῥα καὶ οὔ τι Διὸς βέομαι φρεσίν, ἀλλὰ ἕκηλος 

, , καὶ κρατερός περ ἐὼν μενέτω τριτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ. Τ95 
Ν Ν 7 ’ ͵ Ν ἃ 7 

χερσὶ δὲ μή τί με πάγχυ κακὸν ὡς δειδισσέσθω: 
ῇ θυγατέρεσσιν γάρ τε καὶ υἱάσι βέλτερον εἴη 

Ἁ Ξ) ἁ ῇ 9 
ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν, οὗς τέκεν αὐτός, 
Ως 3 ’ πὲ ’ὔ Ν . [ἐ 39 οἵ ἐθεν ὀτρύνοντος ἀκούσονται καὶ ἀνάγκῃ. 

; δ 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδήνεμος ὠκέα Ἴρις" 200 

[4 “ 

“οὕτω γὰρ δή τοι, γαιήοχε κυανοχαῖτα, 
’ [, Ν ΄“ 2 7 ’, τόνδε φέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερὸν τε, 

9 , Ν ἵε ’ 2 “ 

ἢ τι μεταστρέψεις; στρεπταὶ μέν τε φρένες ἐσθλῶν. 
“" ΡΝ οἰς ᾿ , 3 , ὟΝ εἹ 2 οἶσθ᾽ ὡς πρεσβυτέροισιν ᾿Ερινύες αἰὲν ἕπονται. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 2085 
«.5 [ [ “ “ Ν - 5 

Ιρι θεὰ, μάλα τοῦτο ἔπος κατὰ μοῖραν ἐειπες" 
2 Χ Ν Ἀ ,ὔ ΟΣ 5. Υ 59. κα ἐσθλὸν καὶ τὸ τέτυκται, ὅτ᾽ ἄγγελος αἴσιμα εἰδῇ. 
3 Ν. 7... ὍΝ Μ᾿ ᾽ὔ Ν Ν « 

ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει, 
ε ἘΠ ὁ 23.ϑΜ΄ἃ 3 ’ Ἄς δι “4 5» ὁππότ ἃν ἰσόμορον καὶ ὁμῇ πεπρωμένον αἴσῃ 

ὟΝ “ “» -- νεικείει»ν ἐθέλῃσι χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν. 2τὸ 
3 3, “ 7, Χ ὡ ’ὔ ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μέν κε νεμεσσηθεὶς ὑποείξω" 
Ἃ ᾿ “- ἄλλο δέ τοι ἐρέω, καὶ ἀπειλήσω τό γε θυμῷ" 

ΜΝ )7 αἴ κεν ἄνευ ἐμέθεν καὶ ᾿Αθηναίης ἀγελείης, 
Ἷν ς 

Ἥρης Ἑ;ρμείω τε καὶ Ἡφαίστοιο ἄνακτος, 
3 “ 

Ἰλίου αἰπεινῆς πεφιδήσεται, οὐδ᾽ ἐθελήσει 215 
2 , “ ὡς , ῇ 3 ’ὔ 

ἐκπέρσαι, δοῦναι δὲ μέγα κράτος Αργείοισιν, 
» “3 Ψ ΤΩ δ. Ἃ “ " 39 

ἴστω τοῦθ᾽, ὅτι νῶϊν ἀνήκεστος χόλος ἔσται. 
ἃ “- 

Ὡς εἰπὼν λίπε λαὸν ᾿Αχαιϊκὸν ἐννοσίγαιος, 

δῦνε δὲ πόντον ἰών, πόθεσαν δ᾽ ἥρωες ᾿Αχαιοί. 

192 εὐρὺν] αἰπὺν Ζεη. 196 δειδίσσεσθαι Ἢ 107 υἱέσι ν. ]. 
δῃΐξ., Με ΟἿ ρογτ. βέλτερον Ατ. ὡ ο ἃ ζὶ ἃ]. : κέρδιον ν.]. απ (οἱ 
εἰκαιότεροι), νδ΄. : φίλτερον Βπι Νέἔ 118; κάλλιον ΑτΙβίορῃ. 
206 «ἰῃ. Ζεη. (ἐσημειώσατο) κατὰ μοῖραν] νημερτὲς Βιηέ ΝΈ {0 1 
ν" 207 εἴπη Ζεῃ. 211 κεν. ]. αῃϊ., να]ρὶ : γε Ατ, [δ᾽ 30 (μν,) 

212-217 δίῃ. Ασ. 214 Ἥρης θ᾽ Κη "66 “Ἡφαίστου τε καὶ 
Ἑρμείαο ν.]. αηΐϊ. 



15. ΙΛΙΑΔΟΣ Ο 

καὶ τότ᾽ ᾿Απόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύ' 6ΘΟ 220 
“ ἔρχεο νῦν, φίλε Φοῖβε, μεθ᾽ “Ἕκτορα χαλκοκορυστήν" 

΄ 

ἤδη μὲν γάρ τοι γαιήοχος ἐννοσίγαιος 
» 2 ε “" 5 Υ, ’ 3 Ἂς 

οἴχεται εἰς ἅλα δῖαν, ἀλευάμενος χόλον αἰπὺν 
ε μ ’ Υ͂ 2 ᾽ὔ Ἂν ΚΟ ΑΚ 

ἡμέτερον" μάλα γὰρ κε μάχης ἐπύθοντο καὶ ἄλλοι, 

οἵ περ ἐνέρτεροί εἰσι θεοί, Κρόνον ἀμφὶς ἐόντες. 225 
5 “ ΟΠ. ΛΩΝ, 9 ἐν Ν , 3 ’ ς 5, σῃ 

ἀλλὰ τὸδ᾽ ἡμὲν ἐμοὶ πολὺ κέρδιον ἠδέ οἱ αὐτῷ 
" Ὡ Ι Ἂ [4 ’ 

ἔπλετο, ὅττι πάροιθε νεμεσσηθεὶς ὑπόειξε 
“ 3 [ »] ἊΝ ᾿, 3 Ἃ Ι 

χείρας ἐμὰς, ἐπεὶ οὐ κεν ἀνιδρωτί γε τελέσθη. 

ἀλλὰ σύ γ᾽ ἐν χείρεσσι λάβ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν, 
ἜΡΕαν ὌΝ,» ’ὔ μ Ὁ 9 Ψ ᾿ 

τῇ μὰλ ἐπισσείων φοβέειν ἧρωας ᾿Αχαιούς 230 
3 9 “ “ ’ ’ “ 

σοὶ δ᾽ αὐτῷ μελέτω, ἑκατηβόλε, φαίδιμος “Εἰκτωρ" 
’ Ν 3 δἰ 9. [4 7 Ψ 5..ἃ 3 ἈΝ 

τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ᾽ ἂν ᾽Αχαιοὶ 

φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκωνται. 
“- 3 ΔΛ ΣΚοΝ, 3 ἊΝ , 5 μι 

κεῖθεν ὃ αὐτὸς ἐγὼ φράσομαι ἔργον τε ἔπος τε, 
Ὁ“ Ν 3. 3 ἌΡ᾽ ’, ’, 39 Ὰ 

ὡς κε καὶ αὐτις Αχαιοὶ ἀναπνεύσωσι πόνοιο. 235 
ἃ 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν ᾿Απόλλων, 
“ Ν 3" ») 9 Ο, ἊΝ 5) Ν. 

βῆ δὲ κατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων, ἴρηκι ἐοικὼς 
»] 7. ’ἤ Ὡ“ 3 ΒΩ “ 

ὠκεὶ φασσοφόνῳ, ὅς τ᾽ ὥκιστος πετεηνῶν. 

εὕρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, “Ἕκτορα δῖον, 
Ὁ θῖν, ἢ “- , 55 , ’ 

ἥμενον, οὐὸ ἔτι κεῖτο, νέον δ᾽ ἐσαγείρετο θυμόν, 240 
- ὯΝ ’ ε Ι 3. ΑΝ, “4 Δ 06 Ἂς 

ἀμφὶ ἕ γιγνώσκων ἑτάρους: ἀτὰρ ἄσθμα καὶ ἱδρὼς 

παύετ᾽, ἐπεί μιν ἔγειρε Διὸς νόος αἰγιόχοιο. 
5 “ ϑυ τς 4 , ε , 3 ’ 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων" 
" 

“Ἕκτορ, υἱὲ Πριάμοιο, τίη δὲ σὺ νόσφιν ἀπ’ ἄλλων 
Φ 5...5 3 Ἀο Ν ς " 32 σ᾽ ὀλιγηπελέων; ἡ πού τί σε κῆδος ἱκάνει; 245 

Τὸν» δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος “Ἑκτωρ' 
{«{ ,ὔ Ν Ψ» 3. , ΄“. “ 9 ἵ ΕᾺ 

τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε θεῶν, ὅς μ᾽ εἴρεαι ἄντην; 
2 3.} Ψ Ν 5 Ψ 3 “ οὐκ ἀϊεις ὃ με νηυσὶν ἐπι πρύμνῃσιν ᾿Αχαιῶν 

224 κε] τε ο ἔβ ΑΟ ὈΝΈΤ 53 225 νέρτεροι Ξῖ1τ Α Β (Ὁ ε].: 
νέρτατοι νεὶ ἐνέρτατοι Ζεη. 230 τὴν ὈΣίπ  Μο ΝΈΝΙ νι Ἐπί, 

231-255 δίῃ. Δυβίορῃ. Αγ. 232 ὄφρ᾽ ἂν] τόφρ᾽ ἂν Ατ. 1559 
Οϑύπνινι 240 ἐσαγείρετο Ατ. ἘΆΙΡ τ Α ΝἽ 8]. : ἐσαγείρατο 
νπ]ρ. 245 κεῖσ᾽ ἀλλοφρονέων ΔΑτὶδέ. Μεῖ. τοορ ἢ 30, οἷ. Φ 122 
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οὺς ἑτάρευς ὀλέκοντα βοὴν ἀγαθὸς βάλεν Αἴας 
χερμαδίῳ πρὸς στῆθος, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς; 250 

λ Ν 5 ιν 5 4 ’ Ἁ [ο᾽ -Α τ] ΞΡ 

καὶ δὴ ἔγωγ ἐφάμην νέκυας καὶ δῶμ᾽ ᾿Αἰδαο 
Μ ΩΣ ἢ " ᾿ 7ὔ͵ 37... 3 397 

ἤματι τῷδ᾽ ἵξεσθαι, ἐπεὶ φίλον ἄϊον ἦτορ. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων" 
““ θάρσει νῦν" τοῖόν τοι ἀοσσητῆρα Κρονίων 
3 ν “ ἌΣ ΕΗ, ’ 

ἐξ Ἴδης προέηκε παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν, 255 

Φοῖβον ᾿Απόλλωνα χρυσάορον, ὅς σε πάρος περ 
ξςε 3 Ἔ “ 2 ’ Ν 3 ἈΝ ᾽ὔ ῥύομ᾽, ὁμῶς αὐτὸν τε καὶ αἰπεινὸν πτολίεθρον. 
Ἃ 3, ΑΥ̓͂ [9] ς “ν 5) ’ ᾽ 

ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἱππεῦσιν ἐπότρυνον πολέεσσι 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν ὠκέας ἵππους" ῆ γ ρῃ " 
5Ἐξ νι ΘΟ ἘαΝ ’ Ν Ὁ“ , 6 

αὐτὰρ ἐγὼ προπάροιθε κιὼν ἵπποισι κέλευθον 26ο 
-“ ’ 7 ο. τ, 3 ΤΑΣ το Ἀ) 

πᾶσαν λειανέω, τρέψω ὃ ἥρωας ᾿Αχαιοῦς. 
ἃ » - ὥς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν. 

ε ὉΣ τ Ν [2 3 7 ΟΝ [ 

ὡς ὃ ὅτε τις στατὸς ἵππος, ἀκοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, 
ΩΝ 5: 

δεσμὸν ἀπορρήξας θείῃ πεδίοιο κροαίνων, 
2 Ν ᾽ οἱ τὰ “-“ “ - εἰωθὼς λούεσθαι ἐὐρρεῖος ποταμοῖο, 265 

κυδιόων" ὑψοῦ δὲ κάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
᾽ 3. τὰ ἰφ 3..59 τὰ ’ 

ὦμοις ἀϊσσονται' ὃ ὃ ἀγλαΐηφι πεποιθώς, 
ἐ᾽ « “ ’ ΡΣ ἢ λ Ν “ἢ 

ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει μετὰ τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων" 
ἃ σ Ν ’ Ν 74, 3... 5 Μ 

ὡς ᾿Εἰκτωρ λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ ἐνώμα 
5 ’, « “ 5 ἃ Υ 3) ’ 

ὀτρύνων ἵππῆας, ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδὴν. 270 
ε ὅλ τῷ 5. ἜΝ ἐν Ν ΝΟ Κ (τε οἱ ὃ ὥς τ΄ ἢ ἔλαφον κεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα 

ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται" 

τὸν μέν τ᾿ ἠλίβατος πέτρη καὶ δάσκιος ὕλη 
5»... Ὁ 2 3... το ὔ ΄, » Ὥς εἰρύσατ, οὐδ ἂρα τέ σφι κιχήμεναι αἴσιμον ἢεν" 
“ 7 3 “ .“- 

τῶν δέ θ᾽ ὑπὸ ἰαχῆς ἐφάνη λὶς ἠὐγένειος 275 
Φ ς ’ ων Ν τὸ ( δ “ 

εἰς ὁδόν, αὗψα δὲ πάντας ἀπέτραπε καὶ μεμαῶτας" 

249 ὀλέκοντα] στέλλοντα Ν' γρ. Τ.Ρ Ῥθ 252 ἵξεσθαι Ατ. Μ5 ν1 : 
ὄψεσθαι νυ]δ. 253 ἑκάεργος) Διὸς υἱὸς ΘΟ Ξ( δ'82 256 περ» 65 
ΑἿΝ!ο;: γε νοΐρ.: κεὸ 260 κιὼν] ἰὼν ΒΟ 1,3 νὸν9 
265-68 εἰῃ. Ηἰς Ατ. (- Ζ 5οϑ- 511) 56ξ οτῃ. Ζεη. 26ρ γούνατα] 
γυῖα ν.1. 5 1 270 ὀτρυνέων ν.]. 5 Τ 2172 ἐσσεύαντο ΑΥ. (καὶ 
ἅπασαι), 1.10 ΝῚ Οὔ Ρὸ γι; ἐσσεύοντο να]ξ. 274 τε] τι ν.]. εηΐ. 
ΘΡδς- νν" ᾿ 



15. ΙΛΙΑΔΟΣΟ 

ἃ δ Ν ε Ν οΝ [᾿ ὡς Δαναοὶ ἧος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο, 
,ὔ Ζ. , 2 3 ΄ 

νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν" 
ΤΑΝ 3, Ὁ ΠΛ “ 3.05 ’ , 3 “ 

αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδον “ Εἰκτορ ἐποιχόμενον στίχας ἀνδρῶν, 
’ ἴω 

τάρβησαν, πᾶσιν δὲ παραὶ ποσὶ κάππεσε θυμός. 
“- Ρ 

Τοῖσι δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀγόρευε Θόας, ᾿Ανδραίμονος υἱός, 
Αἰτωλῶν ὄχ᾽ ἄριστος, ἐπιστάμενος μὲν ἄκοντι, 
»: Ν. Ὁ} Ὁ) ’ὔ 5 “, ΓΕ “ 3 “ ἐσθλὸς δ΄ ἐν σταδίῃ: ἀγορῇ δέ ἑ παῦροι ᾿Αχαιῶν 

ς ’ “ ΄ὔ νίκων, ὁππότε κοῦροι ἐρίσσειαν περὶ μύθων" 
“ 9 , 5 Α͂ Ν , 

ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 
ςς ἃ ΄, Φ , “ σὰ. 5 “ (τς ζὺ 

ὦ πόποι, ἢ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι, 
-“ Ν ΦΥΞ3 9 “ 3 “ “Ὁ 2 Ἶ 

οἷον δὴ αὖτ᾽ ἐξαῦτις ἀνέστη κῆρας ἀλύξας 
ω 3 ’ Ἕκτωρ: ἢ θήν μιν μάλα ἔλπετο θυμὸς ἑκάστου 

χερσὶν ὑπ᾽ Αἴαντος θανέειν ᾿Γελαμωνιάδαο. 
5) μ Δ ̓ ΄“ 3 ’ὔ ἈΠ 9. 4 ἀλλὰ τις αὖτε θεῶν ἐρρύσατο καὶ ἐσάωσεν 
7 φ ΄“ ἴω , 

ἽὝἝκτορ᾽, ὃ δὴ πολλῶν Δαναῶν ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν, 

ὡς καὶ νῦν ἔσσεσθαι ὀΐομαι: οὐ γὰρ ἄτερ γε 
Ζηνὸς ἐριγδούπου πρόμος ἵσταται ὧδε μενοινῶν. 
- . 3 ε “ΝΟ 3 ἊΝ Ψὕ᾿ ͵ ΄ 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες. 
ἊΝ Ν Ν ΤΩΝ 5ὲ Ἄ 3 ᾿ 

πληθὺν μὲν ποτὶ νῆας ἀνώξομεν ἀπονέεσθαι: 
3 Ν 2 “ μὰ ϑ ΩΝ ζω 3 ’ 9 οὺ αὐτοὶ δ᾽, ὅσσοι ἄριστοι ἐνὶ στρατῷ εὐχόμεθ᾽ εἶναι, 

΄, “ ῇ 
στήομεν, εἴ κεν πρῶτον ἐρύξομεν ἀντιάσαντες, 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι: τὸν δ᾽ οἴω καὶ μεμαῶτα 

θυμῷ δείσεσθαι Δαναῶν καταδῦναι ὅμιλον.᾽ 

280 

285 

200 

Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο" 
ε Ν ΝΣ, Ρ) Μἷ ἌΥ5 ζο 4 οἵ μὲν ἂρ ἀμφ Αἴαντα καὶ ᾿Ιδομενῆα ἄνακτα, 

“ “ “. 

Τεῦκρον Μηριόνην τε Μέγην τ᾽, ἀτάλαντον " Ἀρηὶϊ, 

ὑσμίνην ἤρτυνον, ἀριστῆας καλέσαντες, 
ἝἭ' Ν. “2 3 ,ὔ ἘΣ ΩΝ 3 Ἅ κτορι καὶ Τρώεσσιν ἐναντίον" αὐτὰρ ὀπίσσω 
ε ἊΝ 3. ΟΝ “ 9 “ 3 , 
ἢ πληθὺς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν ἀπονέοντο. 

μι ΔΝ 5 5. 5,..5. Ὁ Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ “Ἑκτωρ 
μακρὰ βιβάς" πρόσθεν δὲ κί᾽ αὐτοῦ Φοῖβος ᾿Απόλλων 

277 ἧος] τείως Ζεη. : εἵως σοαά. 279 ἐπεσσύμενον ἃ 

301 

305 

2017 εἴ] 

ὥς ῬΑ γρ. "5 801. Αἴαντε Ζεη. Ατὶβίορῃ. 6 ἔτ ἃ Α 55.717 Νν5Σ Επρί. 
807 βιβάς Ατ. (αν.), ναῖρ.: βιβῶν αὶ ἃ Ἀπ Ὶ 55 σε ΝΈ; βοῶν Ζεπ. 



15. ΓἸΛΤΆΔΟΣ .0 

εἱμένος ὦμοιιν νεφέλην, ἔχε δ᾽ αἰγίδα θοῦριν, 
Ν 5 ’ 53 79 ὰ Υ Ν 

δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ᾽, ἣν ἂρα χαλκεὺς 

Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι ἐς φόβον ἀνδρῶν" 

τὴν ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ἐν χείρεσσιν ἔχων ἡγήσατο λαῶν. 
3 "“" 5. 6 “ 5 7 “5 ΑΣΣΝΟΝ 

Αργεῖοι ὃ ὑπέμειναν ἀολλέες, ὦρτο ὃ ἀντὴ 

ὀξεῖ ἀμφοτέρωθεν, ἀπὸ νευρῆφι δ᾽ ὀϊστοὶ 
“ Ν Ν “- ΄ 5 Ἁ “ 

θρῷσκον'" πολλὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν 
53) Ν 5. δι ’ 3.5 ..Δ2 7 9 ΄- 
ἄλλα μὲν ἐν χροὶ πήγνυτ᾽ ἀρηϊθόων αἰζηῶν, 

πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν 
2 ’ὔ “ ’ Ν “᾿ 

ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς σαι. 

ὄφρα μὲν αἰγίδα χερσὶν ἔχ᾽ ἀτρέμα Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός. 

ϑ. τὰς 3) ἈΝ 3..39 “ 5... “ ’ αὐτὰρ ἐπεὶ κατ᾽ ἐνῶπα ἰδὼν Δαναῶν ταχυπώλων 
5). ὃ) σαν 3 3.:-ον 3.15.5 “ “ “-“ Ν Ν 

σεῖσ᾽, ἐπὶ ὃ αὑτὸς ἄῦσε μάλα μέγα, τοῖσι δὲ θυμὸν 

ἐν στήθεσσιν ἔθελξε, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς. 
ε 5. 6 ΡΟΝ “- ΥῈΣ γ, δ κι. 7.5 5. οἱ δ᾽ ὥς τ᾽ ἠὲ βοῶν ἀγέλην ἢ πῶῦ μέγ᾽ οἰῶν 

θῆρε δύω κλονέωσι μελαίνης νυκτὸς ἀμολγῷ, 
»] δ 5} Χ8) ’, ’ 93 ’ 

ἐλθόντ᾽ ἐξαπίνης σημάντορος οὐ παρεόντος, 

ὡς ἐφόβηθεν ᾿Αχαιοὶ ἀνάλκιδες: ἐν γὰρ ᾿Απόλλων 

ἧκε φόβον, Τρωσὶν δὲ καὶ Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν. 

Ἔνθα δ᾽ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης. 

Ἕκτωρ μὲν Στιχίον τε καὶ ᾿Αρκεσίλαον ἔπεφνε, 
τὸν μὲν Βοιωτῶν ἡγήτορα χαλκοχιτώνων, 

Ἂν, Ν “- ᾽ὔ Χ ε “-“ 
τὸν δὲ Μενεσθῆος μεγαθύμου πιστὸν ἑταῖρον" 

Αἰνείας δὲ Μέδοντα καὶ Ἴασον ἐξενάριξεν. 
ἤτοι ὃ μὲν νόθος υἱὸς ᾿Οἰλῆος θείοιο 

ἔσκε Μέδων, Αἴαντος ἀδελφεός: αὐτὰρ ἔναιεν 
Ι ἐν Φυλάκῃ γαίης ἄπο πατρίδος, ἄνδρα κατακτάς, 

Ν “ 3 7 ἃ 3’4“1{14..95 “. ᾽ 

γνωτὸν μητρυιῆς Ἐιριώπιδος, ἣν ἔχ᾽ Οἰλεύς: 
Μ νι 9.5 ΧΝ Ν 3 72 5, ἴασος αὖτ ἀρχὸς μὲν Αθηναίων ἐτέτυκτο, 

310 

315 

529 

325 

330 

335 

308 ἄσπίδα ἃ 1,5 Με ν52 ν. 1. Ἐπ. 816 λευκὸν) καλὸν ξᾳ τ: 
χαλκὸν 1,5 ν1ι 322 φόβου δ᾽ ἐμνήσαθ᾽ ἕκαστος εἰΐ. ( «Ιεπ. ἀε Ρἶδο. 
ΕΠΡΡῚ Ἐὲ ΕἸΣῚ 1: τὴς 327 ἧκε) θῆκεὶ 330 καρτεροθύμων 
Μ8 ΝΈγι ΝΙΣ νυ] ν, 1. ᾿π Α: -ον Ὁ" Ι,61 336 ὃ Ἰλεύς Ζεη. Ὁ ΡΖ 12 



15... ἸΛΙΆΔΟΣ Ὁ 

υἱὸς δὲ Σφήλοιο καλέσκετο Βουκολίδαο. 
Μηκιστῆ δ᾽ ἕλε Πουλυδάμας, ᾿Εχίον δὲ Πολίτης 

ῇ 5 ε , ,ὔ 3. δὴ “ 3 4 

πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ, Κλονίον δ᾽ ἕλε δῖος ᾿Αγήνωρ. 
.« “5, 3 Δηΐοχον δὲ Πάρις βάλε νείατον ὦμον ὄπισθε 
, 3.9 Ν Ν Ν 9᾽ 

φεύγοντ᾽ ἐν προμάχοισι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἐλασσεν. 

Ὄφρ᾽ οἱ τοὺς ἐνάριζον ἀπ᾽ ἔντεα, τόφρα δ᾽ ᾽Αχαιοὶ 
τάφρῳ καὶ σκολόπεσσιν ἐνιπλήξαντες ὀρυκτῇ ρᾳ π ἤξαντες ὀρυκτῇ 
» ἌΕΝΙ ͵ , Ν “- Ξ᾿ ἷ 
ἔνθα καὶ ἔνθα φέβοντο, δύοντο δὲ τεῖχος ἀνάγκῃ. 
“ Ν ’ ϑιακοτν Ν 5.1 
Εκτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀῦσας" 

«« Ν 2 , 55 50 ὙΠ ΡΕΆ ον ’ 
νηυσὶν ἐπισσεύεσθαι, ἐᾶν δ᾽ ἔναρα βροτόεντα" 

ὰ 2. ϑ ἃ 4 ἊΝ 3 ͵ “ « , Ἢ 
ὃν δ᾽ ἃν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω, 

αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι, οὐδέ νυ τόν γε 

γνωτοί τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα, 
3 ὯΝ ,’ ΩΣ ’ὔὕ ἌΣ 9} ε ’ 329 

ἀλλὰ κύνες ἐρύουσι πρὸ ἄστεος ἡμετέροιο. 
ὯΩὯ 3 ΠΣῚΝ Ϊῥ Ν » ω ἰ 

ς εἰπὼν μάστιγι κατωμαδὸν ἤλασεν ἵπποῦς, 
’ ,ὔ Ν ΄, ε Ν Χ 95.Ὁ κεκλόμενος Τρώεσσι κατὰ στίχας" οἱ δὲ σὺν αὐτῷ 

πάντες ὁμοκλήσαντες ἔχον ἐρυσάρματας ἵππους 

ἠχῇ θεσπεσίῃ: προπάροιθε δὲ Φοῖβος ᾿Απόλλων 
Εἰ, ἣν ’ ’ὔ Ν » ’ὔ 

ῥεῖ ὄχθας καπέτοιο βαθείης ποσσὶν ἐρείπων 

ἐς μέσσον κατέβαλλε, γεφύρωσεν δὲ κέλευθον 
Νὄ 3.9.2 3 “᾿ Ψ Δ ΛΡΘΔΩΝ Ἂ 3 Ν μακρὴν ἠδ᾽ εὐρεῖαν, ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ 

» ξ ΕΙΣ ΑΥΟΟΝ, ΄ , χὰ γίγνεται, ὁππότ᾽ ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ἧσι. 
-“΄ἷἝἭ͵ .᾽ Ἄν 5 ’ τῇ ῥ᾽ οἵ γε προχέοντο φαλαγγηδόν, πρὸ δ᾽ ᾿Απόλλων 
3 ον οἰ 7 “᾿ ἊΝ - 3 “ αἰγίδ᾽ ἔχων ἐρίτιμον" ἔρειπε δὲ τεῖχος ᾿Αχαιῶν 

ὗν ΓΝ ΟΣ ε [ν “ Π.. 92) Ι 
ῥεῖα μαλ᾽, ὡς ὅτε τις ψάμαθον πάϊς ἄγχι θαλάσσης, 
“ 5. ΠΡ ΤῊΝ τ πῖσν ,ὕ 5.4.7 , ὃς τ ἐπεὶ οὖν ποιήσῃ ἀθύρματα νηπιέῃσιν, 
Ἂ “ ’ Ν Ν Ν 3 ’, ἂψ αὕτις συνέχευε ποσὶν καὶ χερσὶν ἀθύρων. 
[χά ε ’ 3)... “- Ἂν λ 5.. 5 Ἀ ὥς ῥὰ σύ, ἤϊε Φοῖβε, πολὺν κάματον καὶ ὀϊζὺν 

γά 3 , 3 “- Ν ᾽ὔ ὍΣ ΟΝ σύγχεας ᾿Αργείων, αὐτοῖσι δὲ φύζαν ἐνῶρσας. 
ὰ 

ὡς οἱ μὲν παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες, 

ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι θεοῖσι 

340 

345 

350 

342 ἐν πυμάτοισι ν. 1. απί. 347 ἐπισσεύεσθον Ζεῃ. 448 ἐτέ- 
ρωθι] ἐθέλοντα εἰΐ. Ῥ]ας. νι. Ἡ οι. 11. το, πεῖ. τ. 1. 276. 18, 6ε Νἔ 
νη νην. 5452 κατὰ Ὁ Ὦ: ἐπὶ να!]ρ. 854 ἐχοντ Ὧ5 556 χερσὶν 
Ζεη. 
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χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετόωντο ἕκαστος" 
Νέστιυρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιῶν, 

εὔχετο, χεῖρ᾽ ὀρέγων εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα" 
“- » .. “Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτέ τίς τοι ἐν ᾿Αργεΐ περ πολυπύρῳ 

ον Ν «Ὁ. “2Ν τις , ’ὔ ’ὔ 

ἢ βοὸς ἢ οἰὸς κατὰ πίονα μηρία καίων 

εὔχετο νοστῆσαι, σὺ δ᾽ ὑπέσχεο καὶ κατένευσας, 
“ “ δ ΠΡ, 3 ς Ν 3 

τῶν μνῆσαι καὶ ἄμυνον, ᾿Ολύμπιε, νηλεὲς ἦμαρ, 
3 Ὡ [4 Ρ ’ ΡῚ ’ὔ 39 

μηδ᾽ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι ᾿Αχαιούς. 
510) 5" 3 3 ’ ἴὴ ὃ᾽ Υ̓́ » ΓΖ ὔ 

ς ἐφατ εὐχόμενος, μέγα ὃ ἐκτυπε μητίετα Ζεύς, 
3 , 3..ἢ “7 ,ὔ 
ἀράων ἀἴων Νηληϊαάδαο γέροντος. 

“ ΡΣ Κς 3 ὔ Χ ’ 9 [4 Τρῶες δ᾽ ὡς ἐπύθοντο Διὸς κτύπον αἰγιόχοιο, 
ἵι: 3 οἈ δο, ἤὰ ΄ 4 δΝ 

μᾶλλον ἐπ᾿ Αργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 

οἱ δ᾽ ὥς τε μέγα κῦμα θαλάσσης εὐρυπόροιο 
δ τῶν , κ᾿ ἰς {ΕΣ ΔΩ »"» νηὸς ὑπὲρ τοίχων καταβήσεται, ὁππότ ἐπείγῃ 

Ἃ 3 [4 ε [ ᾽ ἵ 7ε 9.5 085 ,ὔ 
ἐς ἀνέμου" ἢ γὰρ τε μἀάαλιστὰ γε κύματ ὀφέλλει" 

ὡς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῆ κατὰ τεῖχος ἔβαινον ΠΣ βλξ θυ  ἀοχ Χ ᾿ 
»“" 3 5 ἤ ΔΥΕΝ ἤ ἵππους ὃ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι μάχοντο 
»,) 3 ψ, 3 ’ « ΝΝ 3 Υ 

ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδόν, οἱ μὲν ἀφ᾽ ἵππων, 
ε ΑΝ Ν “ Ὡ“ , »}) ἤ 

οἱ ὃ ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων ἐπιβάντες 
“ “ ας 3.5 ΓΑΙ δ Υ̓ 

μακροῖσι ξυστοῖσι, τά ῥά σφ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἔκειτο 
{ 7 Ν. , ε , “- 

ναύμαχα κολλήεντα, κατὰ στόμα εἰμένα χαλκῷ. 

Πάτροκλος δ᾽ ἧος μὲν ᾿Αχαιοί τε Τρῶές τε 
ᾳ -» ) Ι Υ “- 

τείχεος ἀμφεμάχοντο θοάων ἔκτοθι νηῶν, 

τόφρ᾽ ὅ γ᾽ ἐνὶ κλισίη ἀγαπήνορος Εἰὐρυπύλοιο ΡΘεΥ 1 ΟΥ̓ πΡΟῦ ᾿ 
δεν ’ Ν Ν 4 ’ ΦΊΣΡΩΝ, ΔΉ τον "- “ ἧστο τε καὶ τὸν ἐτερπε λόγοις, ἐπὶ ὃ ἑλκεῖ λυγρῷ 

ἢ φάρμακ᾽ ἀκέσματ᾽ ἔπασσε μελαινάων ὀδυνάων. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῖχος ἐπεσσυμένους ἐνόησε 
Τρῷας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, 
» ξέ ΠΑΡ  . ὍΑ͂ δὰ ἂὰ λή Ν 

ᾧμωξέν τ᾽ ἂρ᾽ ἔπειτα καὶ ὃ πεπλήγετο μηρὼ 
ἊΝ “ 3 λ ’ ὃ᾽ “ ὔὸ ἐ χερσὶ καταπρηνέσσ᾽, ὀλοφυρόμενος δ᾽ ἔπος ηὔδα 

370 

ῳρ “τ (π 

385. 

390: 

395. 

377 ἔκλυε Ζεη. Ν᾽ 310 κτὐπον) νόον Θ α΄, Νῦν" 389 χαλκόν. 
ἵν ΝῚ 2393 λόγοις) λούων ν.], 5 Τ (λόων Ναιςοκ) 394 ἀκέσματ᾽ 

εἰ ἀκήματ᾽ Ατ. (διχῶς) : ἀκέσμ- ΤΡ : ἀκήματ᾽ εεἰ. (ἀκήσμ- 
898 καταπρανέεσσ᾽ 6 ἕ δ᾽ ἔπος ηὔδα ΔΥ. Θ 1Ρ Ἁ δ]. : δὲ προσηύδα. 
ν]ρ. 



156. ἹΛΙΑΔΟΣ Ο 

εε εὐ ὔ ΡῚ 53 ὔ » , γέ ΦΜ, 

ὑρύπυλ᾽, οὐκέτι τοι δύναμαι, χατέοντί περ ἐμπῆὴς 
ἢ “ » ἐνθάδε παρμενέμεν" δὴ γὰρ μέγα νεῖκος ὄρωρεν" 

9 Ἂν Ν Ν ᾿ ͵ 3 “ Μ 

ἀλλὰ σὲ μὲν θεράπων ποτιτερπέτω, αὐτὰρ ἔγωγε 
7 9 3 ἴω ω 53 9 7 75 

σπεύσομαι εἰς ᾿Αχιλῆα, ἵν ὀτρύνω πολεμίζειν. 
͵7ὕ 32 ἥν 3 » 7 ε Ν Χά Ν 3 ᾽ὔ 

τίς ὃ οἷδ᾽ εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίνψω 
7 »} Ν Ἂς ᾽ { » ς ᾽ὔ 393 

παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραϊφασίς ἐστιν εἐταίρου. 
Χ Ν ΜΌΡΟΝ δ ἐν 5.1 , “ ΠΣ τας 3 Ν 

Τὸν μὲν ἂρ ὡς εἰπόντα πόδες φέρον" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

Τρῶας ἐπερχομένους μένον ἔμπεδον, οὐδὲ δύναντο 
, ΄ 

παυροτέρους περ ἐόντας ἀπώσασθαι παρὰ νηῶν" 

οὐδέ ποτε Τρῶες Δαναῶν ἐδύναντο φάλαγγας 
ες Ι, ,ὕ ’ὔ 5. ΧΝ , ῥηξάμενοι κλισίῃσι μιγήμεναι ἠδὲ νέεσσιν. 

, .“. 

ἀλλ᾽ ὥς τε στάθμη δόρυ νήϊον ἐξιθύνει 
ἷ ῇ [ 

τέκτονος ἐν παλάμῃσι δαήμονος, ὅς ῥά τε πάσης 

εὖ εἰδὴ σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν ᾿Αθήνης ἢ σοφίη ἡμοσύνῃ ἤνης, 
ἃ “ Ν [ὴ ὡς μὲν τῶν ἐπὶ ἶσα μάχη τέτατο πτόλεμός τε" 
9 ὍΝ Ἐ9) 3. 9 , 9 ἰ 

ἄλλοι δ᾽ ἀμῴ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο νέεσσιν, 
᾿ Δ Ο ΟΝ, 3 Ἕκτωρ δ᾽ ἄντ᾽ Αἴαντος ἐείσατο κυδαλίμοιο. 

ὃν Ν “ ων ἊΝ Υ “ 9. Ν ,ὕ 
τὼ δὲ μιῆς περὶ νηὸς ἔχον πόνον, οὐδὲ δύναντο 

Μ“ἴΜΔΑ) ἐε Ἁ 5) Δ Ὁ “ Α “ 

οὔθ᾽ ὃ τὸν ἐξελάσαι καὶ ἐνιπρῆσαι πυρὶ νῆα 
Ἂ ῇ 

οὔθ᾽ ὁ τὸν ἃψ ὥσασθαι, ἐπεί ῥ᾽ ἐπέλασσέ γε δαίμων. 

ἔνθ᾽ υἷα Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιμος Αἴας, 
“ ᾿ “ ῇ Ν. “Ὁ [ ’ 

πῦρ ἐς νῆα φέροντα, κατὰ στῆθος βάλε δουρί: 

δούπησεν δὲ πεσών, δαλὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησεν ἀνεψιὸν ὀφθαλμοῖσιν 
3 »" » Ν , 4 ἐν κονίῃσι πεσόντα νεὸς προπάροιθε μελαίνης, 

, Ν 5.) ,οἱὦ 

Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀῦσα᾽ 

“Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταΐ, 
Ἂς ’ ’ 2 ᾽΄ ω “- 

μὴ δὴ πω χάζεσθε μάχης ἐν στείνεϊ τῷδε, 
“ 9 Ν ἀλλ᾽ υἷα Κλυτίοιο σαώσατε, μή μιν ᾿Αχαιοὶ 

“σι ΄“- 5.) 

τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα. 

Ὡς εἰπὼν Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

40ο 

496 

4το 

415 

420 

425 

407 ἀμύνεσθαι ἘῈ 4ο9 ἠδὲ ΜῈ2 ν18 4]... ν. 1. ἴπ| Α εἰ δρ. Επϑί.: 
ἠὲ Μδ ΜεΟ2: οὐδὲ ψυ]ς. 417η νῆα Δτ. Ὁ ῬΙΞ 1 γ82; γῆας ν.]. 
δηΐ,, νπ]ρ. 



15. ΤΥΤΛΙΆΤΔΟΣ. Ὁ 

“- τοῦ μὲν ἅμαρθ᾽, ὁ δ᾽ ἔπειτα Λυκόφρονα, Μάστορος υἱόν, 
’ὔ δ 3 3 “ Αἴαντος θεράποντα Κυθήριον, ὅς ῥὰ παρ αὐτῷ 431 

“ ᾽ὔ ͵ 

ναῖ᾽, ἐπεὶ ἄνδρα κατέκτα Κυθήροισι ζ(αθέοισι, 
,ο “ 

τόν ῥ᾽ ἔβαλεν κεφαλὴν ὑπὲρ οὔατος ὀξέϊ χαλκῷ, 
ἑσταότ᾽ ἄγχ᾽ Αἴαντος" ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίῃσι 

νηὸς ἄπο πρύμνης χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. 435 
Αἴας δὲ ῥίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα" 

“Τεῦκρε πέπον, δὴ νῶϊν ἀπέκτατο πιστὸς ἑταῖρος 
Μαστορίδης, ὃν νῶϊ Κυθηρόθεν ἔνδον ἐόντα 

ἶσα φίλοισι τοκεῦσιν ἐτίομεν ἐν μεγάροισι". 

τὸν δ᾽ “Ἕκτωρ μεγάθυμος ἀπέκτανε. ποῦ νύ τοι ἰὶ 449 
-“ 3 

ὠκύμοροι καὶ τόξον, ὅ τοι πόρε Φοῖβος ᾿Απόλλων;" 
ΩΣ [ Ὡς φάθ᾽, ὁ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη, 

κ Υ̓ 3 Ν ζ δον 7, 
τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην 

ἰοδόκον'" μάλα δ᾽ ὦκα βέλεα Τρώεσσιν ἐφίει. 

καί ῥ᾽ ἔβαλε Κλεῖτον, Πεισήνορος ἀγλαὸν υἱόν, 445 

Πουλυδάμαντος ἑταῖρον, ἀγαυοῦ ἸΠανθοΐδαο, 

ἡνία χερσὶν ἔχοντα' ὃ μὲν πεπόνητο καθ᾽ ἵππους" 
τῇ γὰρ ἔχ᾽ ἣ ῥα πολὺ πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες ῃ γὰρ ἐχ ῃ ρ ᾿ γγέϑ, 

“Ἕκτορι καὶ Τρώ ζό . τάχα δ᾽ αὐτῷ ρ ρώεσσι χαριζόμενος" τάχα δ᾽ αὐτᾷ 
τ ’ὔ ’ ε Μἷ 3. Ἢ ε , ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ. 450 

3 7 εἰν» ζ 4 4. 

αὐχένι γάρ οἱ ὄπισθε πολύστονος ἔμπεσεν ἰός" 
δὰ 3 δ. πονέγα ε Ἄ 7ὔ εἰ 
ἦριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι 

Ὁ. 5, 7, 3) δὺο τ ἢ κείν᾽ ὄχεα κροτέοντες. ἄναξ δ᾽ ἐνόησε τάχιστα 
Ἧ “᾿ Πουλυδάμας, καὶ πρῶτος ἐναντίος ἤλυθεν ἵππων. 

Ν “. “ 

τοὺς μὲν ὅ γ᾽ ᾿Αστυνόῳ Τ]ροτιάονος υἱέϊ δῶκε, 455 
Ν ον το Ἅ ΝΑ Ν 3 ᾽, 

πολλὰ δ᾽ ἐπότρυνε σχεδὸν ἴσχειν εἰσορόωντα 
[ ΝΣ 3 Ων ΘῸΝ Ἢ 9 ’ὔ ἵππους" αὑτὸς ὃ αὖτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη. 

“ 5.5.5) 3.. δ Ὁ. Δ Π δ. τὰν ον 
Τεῦκρος δ᾽ ἄλλον ὀϊστὸν ἐφ᾽ “Εκτορι χαλκοκορυστῇ 

Ψ ’ὔ " δ 3 “ 

αἴνυτο, καί κεν ἔπαυσε μάχης ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν, 

4390 τέκεσσιν Ζεπ. ΟΞ. 444 βέλη ΕΝ ΝΞ 449-451 εαἰἢ. Ατ. 
450 ἱεμένων εἰ ἱεμένω Ατ. (διχῶς) : ἱεμένων θᾶΤΡΑΘΤ : ἱεμένω ναΐξ. 

451 ὄπισθε) πρόσθε ΑἸ] ΞίοΡΗ. 457 αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐξαῦτις 3 
459 μάχην Ατ]βέορῃ. ἅξο Νέ ν! γι 

ΗΟΜ. 11. 138-24 ὄ 



15. ΙΛΙΑΔΟΣ Ο 

εἴ μιν ἀριστεύοντα βαλὼν ἐξείλετο θυμόν. 

ἀλλ᾽ οὐ λῆθε Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ᾽ ἐφύλασσεν 
σ 3 ΦΥΠΠΑΝ “ ’ 3. 3 ’ὔ 
Εκτορ᾽, ἀτὰρ Τεῦκρον Γελαμώνιον εὖχος ἀπηύρα, 

γε ει ν.9,).0 ἌΙΣΙ ἊΝ 3 3 νν ’ ὅς οἱ ἐὐστρεφέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ 

ῥῆξ᾽ ἐπὶ τῷ ἐρύοντι' παρεπλάγχθη δέ οἱ ἄλλῃ 
Ν ’ ’, “ δ ϑἢ ’, 

ἰὸς χαλκοβαρής, τόξον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός. 

Τεῦκρος δ᾽ ἐρρίγησε, κασίγνητον δὲ προσηύδα" 
«« ἃ , Ὁ Ὁ Ν , , Ὁ “ ,ὔ ὦ πόποι, ἡ δὴ πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει 

’, ε ’ Ὡ , Ν Υ ’ 

δαίμων ἡμετέρης, ὃ τε μοι βιὸν ἔκβαλε χειρὸς, 
Ν, 3. Τ᾽ Κι , ἃ δύνῃ 

νευρὴν δ᾽ ἐξέρρηξε νεόστροφον, ἣν ἐνέδησα 
7.. Ψ᾿ 3: ρου νον, Ν { 3.- ἌΣ 

πρώϊον, ὄφρ᾽ ἀνέχοιτο θαμὰ θρῴσκοντας ὀϊστούς. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 

“ὦ πέπον, ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς 

κεῖσθαι, ἐπεὶ συνέχευε θεὸς Δαναοῖσι μεγήρας-" 
3. ὅττι, Ν ἘΠΝῸΝ Ν ΄ Ν ἷ ΡΑ 

αὑτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὦμῳ 
’ ’ ’ Ἄν. » ’ὔ 

μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς. 
Ν ἊΝ 3 ’ ,) ’ [ἡ 

μὴ μὰν ἀσπουδί γε δαμασσάμενοίΐ περ ἕλοιεν 
 “ 9.59. ͵ 2 “ 7 , Ρ}] 

νῆας ἐύσσέλμους, ἀλλὰ μνησώμεθα χάρμης. 
ὰ Ὸ Ὁ 3ι ΄, Ν 5.ΕΝ , Υ̓ ὡς φάθ᾽, ὁ δ᾽ αὖ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν, 

ὴ ςς Φ 3.0.9 5). ι , , 
αὐτὰρ ὃ γ᾽ ἀμφ ὦμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον, 

Ν 3) μέν ϑι 19 ζ , Υ, ΝΜ 
κρατὶ δ᾽ ἐπ᾿ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἐθηκεν 

ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν' 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ μ λίθου Οὐλώχι Χο 
“ 3. 90} ἢ: 5). , Μ , 

βῆ ὃ ἰέναι, μάλα δ΄ ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη. 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα, 

Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΐσας" 
“Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταΐ, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς 
νῆας ἀνὰ γλαφυράς" δὴ γὰρ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν 
ἀνδρὸς ἀριστῆος Διόθεν βλαφθέντα βέλεμνα. 
ς ἡ 9.05 »" Ν »ὰ ᾿" . 5 Ἂ 

ῥεῖα ὃ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδρασι γίγνεται ἀλκή, 

46ο 

465 

470 

475 

480 

490 

46] ὦ πέπον ΜῆνΝ! ν]ῦ, ν.]. ἴπ Α 4609 ἐὔστροφον ν.]. αηί., Ὁ ΝῚ νῈ 
νην: 470 πρώϊον εἰ πρῴην ΔΓ. (διχῶς) : πρῴην Ζεη. γῆ2; πρώϊον 
να]ρ. 48τ οπὶ. ντ]ρ. : Παρ. ἔυ ΒΟ 1, ν9 



15: ΨΑΤΙΆΔΟΣ Ὁ 

ΝΙΝ ξ , “ ε [, 3 ᾽ὔ 

ἡμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ, 
5.9.3 Φ ’ Ἂν 3 4) 7 - ᾽ 

ἠδ᾽ ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν, 
ε “- 9 7ὔ Ά , Υ 309 ἿᾺ 

ὡς νῦν ᾿Αργείων μινύθει μένος, ἄμμι δ᾽ ἀρήγει. 
5 ὯΝ ΣΌΝ Ν 5 , ἁ , ε 7 
ἀλλὰ μάχεσθ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες" ὃς δέ κεν ὑμέων 

Ἷ ιν Ν Ι Χ ’ » ’ὔ 

βλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ, 495 
ΨΚ εἰ.» Ν »} 7 ᾿ν ἰώ 

τεθνάτω" οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένῳ περὶ πάτρης 
3 Ἄ. γ57 ’ , Ν “ ΤΟΣ χὰ 

τεθνάμεν" ἀλλ᾽ ἄἀλοχός τε σόη καὶ παῖδες ὀπίσσω, 
ἊΝ “" Ν “ 5 ΄ » 3 Ν καὶ οἶκος καὶ κλῆρος ἀκήρατος, εἴ κεν ᾿Αχαιοὶ 

δά Ν Ν ’ Ψ 7, “ 39 

οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 
ἃ ΦΌΆΒΕΣΑΝ Μ ,ὔ Ν Ἁ ε ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 50ο 

Αἴας δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐκέκλετο οἷς ἑτάροισιν" 
“- “ “Ν “ αἰδώς, ᾿Αργεῖοι: νῦν ἄρκιον ἢ ἀπολέσθαι 

ἠὲ σαωθῆναι καὶ ἀπώσασθαι κακὰ νηῶν. 
“3 δ, “ 

ἢ ἔλπεσθ᾽, ἢν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος “Εἰκτωρ, 
ΟῚ Ν Ὁ ὰ ῶν “ 6 ἐμβαδὸν ἵξεσθαι ἣν πατρίδα γαῖαν ἕκαστος; 505 

ἢ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα 
ὝἭ ἃ ὃ) “ 2 “ ,ὔ : 

κτορος, ὃς δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μενεαίνει; 

οὐ μὰν ἔς γε χορὸν κέλετ᾽ ἐλθέμεν, ἀλλὰ μάχεσθαι. 

ἡμῖν δ᾽ οὔ τις τοῦδε νόος καὶ μῆτις ἀμείνων, 
δ “ὦ ΤΣ δ ( 

ἢ αὐτοσχεδίῃ μεῖξαι χεῖράς τε μένος τε. 510 
’ το οἱ ͵, [ , Ν “ 

βέλτερον, ἢ ἀπολέσθαι ἕνα χρόνον ἠὲ βιῶναι, 

ἢ δηθὰ στρεύγεσθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι Ὦ θη βεῦγ ἢ ΟοἠτοτΤῆ 
δ. Μ Ν Ν Ξε 9 ’ 7 39 

ὧδ᾽ αὕτως παρὰ νηυσὶν ὑπ᾿ ἀνδράσι χειροτέροισιν. 
ἃ σας » , Ν Ν ΕἼΣ ἢ ὡς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 

ες τ 
ἔνθ᾽ “Ἕκτωρ μὲν ἕλε Σχεδίον, Περιμήδεος υἱόν, 515 

ἀρχὸν Φωκήων, Αἴας δ᾽ ἕλε Λαοδάμαντα 
ες ’ 7 3 7 5 Ν εἰ 

ἡγεμόνα πρυλέων, ᾿Αντήνορος ἀγλαὸν υἱόν" 

Πουλυδάμας δ᾽ τον Κυλλήνιον ἐξενάριξε, 

Φυλεΐδεω ἕταρον, μεγαθύμων ἀρχὸν ᾿Επειῶν. 

492 μινύθῃσι καὶ ΑΡΟ]]. ἀξ σοπὶ, 502. 20, 1)9 70,591 1 494 ἀολλέες] 
διαμπερές ΤὈ ΥαιΓΡ. ΓΕΟΟΓ. 108 497 καὶ νήπια τέκνα ] καὶ κλῆρος καὶ 
οἶκος ἀκήρατος εἴ κεν ᾿Αχαιοὶ | ἵκωνται Τγοαγρ,. ἦ, ς. 506 ἀΐετε Βπιθ 

510 αὐτοσχεδίην ν.]. δηξ., 11 ΝῈ 1 513 αὕτως ΑΥ. να]. : 
αὖτις σ: Ὁ ὑπ ἐν [6 0 ν ἸΠἘΡ' ΠΞΕ, παυροτέροισι Μὰ 1010 
{511} ν. 1. ἀρ. Επβί. 516 Φωκήων ᾿Αθηναίων ν.]. αηΐ. 519 φυλιέως 
Θίγαθο 456 

ΒΞ 
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τῷ δὲ Μέγης ἐπόρουσεν ἰδών" ὁ δ᾽ ὕπαιθα λιάσθη 520 
σι 4 

Πουλυδάμας" καὶ τοῦ μὲν ἀπήμβροτεν" οὐ γὰρ ᾿Απόλλων 
» Ι εν τὴς Δ ’ “ 

εἴα Πάνθου υἱὸν ἐνὶ προμάχοισι δαμῆναι" 
ΛΕΥΙ. Ψ Ἅ “Ὁ 7 " »" 

αὐτὰρ ὅ γε Κροίσμου στῆθος μέσον οὔτασε δουρί. 
’, Ν 4 ς ΡΣ ΠΡ. ΟΣ ’ ϑ. 9 ’΄ 

δούπησεν δὲ πεσῶν' ὃ δ᾽ ἀπ ὦμων τεύχε ἐσύλα. 
, “ , ’, 2 “ ΡΝ ΟἾΝν ἐΔὸ τόφρα δὲ τῷ ἐπόρουσε Δόλοψ, αἰχμῆς ἐὺ εἰδώς, Ξ25 

Λαμπετίδης, ὃν Λάμπος ἐγείνατο φέρτατον υἱόν, 

Λαομεδοντιάδης, εὖ εἰδότα θούριδος ἀλκῆς, 
ἃ ’, .« “ Ὑ Ν ὃς τότε Φυλεῖδαο μέσον σάκος οὕτασε δουρὶ 
»] Ψ ε ’ὔ’ Ν , εν , 

ἐγγύθεν ὁρμηθείς" πυκινὸς δέ οἱ ἤρκεσε θώρηξ, 

τόν ῥ᾽ ἐφόρει γυάλοισιν ἀρηρότα' τόν ποτε Φυλεὺς 530 
5 “ ᾽ὔ ἤγαγεν ἐξ ᾽᾿Εφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 

ζοὰ ’ . " 3 “ 3 » ξεῖνος γάρ οἱ ἔδωκεν ἄναξ ἀνδρῶν Εὐφήτης 
3 ΄ ,ὔ ΒΗ 3 “ 9. 4 
ἐς πόλεμον φορέειν, δηίων ἀνδρῶν ἀλεωρὴν" 
Ψ ε Ν ’ Ν 5 Ν Ν 5 ΔΌΣ, ὅς οἱ καὶ τότε παιδὸς ἀπὸ χροὸς ἤρκεσ᾽ ὄλεθρον. 

τοῦ δὲ ΛΕ: στρ οΣ τοῦς ἱπποδασείης 535 

κύμβαχον πα τ τπυῦυ νύξ᾽ τ ὀξυόεντι, 
᾿ς δ᾽ ἀφ᾽ ἵππειον ν αὐτοῦ" πᾶς δὲ ὩΣ 
κάππεσεν ἐν κονίῃσι, νέον φοίνικι φαεινός. 
Ω ς “ , , » 5...5) [4 ἧος ὁ τῷ πολέμιζε μένων, ἔτι δ᾽ ἔλπετο νίκην, 

7... 3, τόφρα δέ οἱ Μενέλαος ἀρήϊος ἦλθεν ἀμύντωρ, 540 

στῆ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθών, βάλε δ᾽ ὦμον ὄπισθεν" 
αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα, 

, ε , ς 2. γΥ Ν 2 [ 
πρόσσω ἱεμένη" ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐλιάσθη. 

ἊΝ Ν 3 Ψ, ,ὔ 3. ΚΡ ΆΝ, τὼ μὲν ἐεισάσθην χαλκήρεα τεύχε᾽ ἀπ᾿ ὥμων 

συλήσειν: “Ἕκτωρ δὲ κασιγνήτοισι κέλευσε 545 
ἴω ἰ ἴω οι ς ’ὔ ) Ἐ2 

πᾶσι μάλα, πρῶτον ὃ ᾿Ικεταονίδην ἐνένιπεν, 

ἴφθιμον Μελάνιππον. ὁ δ᾽ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς 
’ ΣΧ Ύ “ .᾿ 3) ’ ϑΥ βόσκ᾽ ἐν ]ερκώτῃ, δηΐων ἀπονόσφιν ἐόντων" 

αὐτὰρ ἐπεὶ Δαναῶν νέες ἤλυθον ἀμφιέλισσαι, 

522 πανθόου ᾳ μιγῆναι Ἀ1Δν5 526 φέρτατον υἱόν Ὁ ῬοξμῖΡ 
ΑΒΟΝνινθΣ: φέρτατον ἀνδρῶν 5“ΊΘΑΕΝΙΝΈ: Γι: ἀνδρῶν να]ξ. 

581 ἠγάγετ᾽ ν.]. δηΐ. 534 ἤρκει Δ π οΥ 540 ἦλθ᾽ 

ἐπαμύντωρ ν.]. ἴῃ Δ, ΡΤ Ως 543 ἱεμένῳ ἱ [)59 545 κέλευε 199 [1.18 
Μμϑνόνῃ: μετηύδα ν! Ῥ Ρ 
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Ν» 2 ἂψ εἰς Ἴλιον ἦλθε, μετέπρεπε δὲ Τρώεσσι, 550 
“- Ν Ν ε ,ὔ ,ὔ ων ,ὔ 

ναῖε δὲ πὰρ Πριάμῳ, ὁ δὲ μιν τίεν ἴσα τέκεσσι" 
: ’ 53} 7 φ)» ἰ Υ̓͂ 3). Ὗ 3... ὃ, 3. 5 ’, τόν ῥ᾽ “Ἕκτωρ ἐνένιπεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

2 Ἢ “οὕτω δή, Μελάνιππε, μεθήσομεν; οὐδέ νυ σοί περ 
2 [ ,ὔ ἘΣ τὶ “ ’ ἐντρέπεται φίλον ἦτορ ἀνεψιοῦ κταμένοιο; 

χω δ οὐχ ὁράᾳς οἷον Δόλοπος περὶ τεύχε᾽ ἕπουσιν; 555 
3 3. ἢ 3 Ν ΡΣ. Ν᾽ »} δ 39 γι 
ἀλλ᾽ ἕπευ' οὐ γὰρ ἐτ᾽ ἔστιν ἀποσταδὸν ᾿Αργείοισι 

ἣ,. ’ μάρνασθαι, πρίν γ᾽ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ κατ᾽ ἄκρης 
Υ 3 Ν ε ,ὔ ’, 33 
ἴλιον αἰπεινὴν ἑλέειν κτάσθαι τε πολίτας. 

δΩ, 5 ΕΥΝ δ μὲν ἡρον΄. ὁ δ᾽ ἅμ ἕ ἰσόθ ΡΝ 
ς εἰπὼν ὁ μὲν ἦρχ᾽, ὁ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόθεος φώς 

3 2 

Ἀργείους δ᾽ ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 560 
“ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ᾽ ἐνὶ θυμῷ, 

͵ 93 -“ Ν 

ἀλλήλους τ᾽ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 
3 Ῥ; ν9, “ , ’ »ὴςς ᾽ὔ 

αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται" 
: ’ 3 ὝΕΣ ΤΟΝ , » » 3 »55) φευγόντων δ᾽ οὔτ᾽ ἃρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλκή. 

ἃ 
Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον, 565 

5 “ 3 ’ , “ ἐν θυμῷ δ᾽ ἐβάλοντο ἔπος, φράξαντο δὲ νῆας 
ω “- ἴω 

ἕρκεὶ χαλκείῳ: ἐπὶ δὲ Ζεὺς Τρῶας ἔγειρεν. 
3 3 Ν 

Αντίλοχον δ᾽ ὄτρυνε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 
3 ’ὔ 3 “ “ ““᾿Αντίλοχ᾽, οὔ τις σεῖο νεώτερος ἄλλος ᾿Αχαιῶν, 

Ψ λ [ Ψ} ἘΝ ϑυς ὰξ, ε Ν Ι - 

οὔτε ποσὶν θάσσων οὔτ᾽ ἄλκιμος ὡς σὺ μάχεσθαι" 519 
, 

εἴ τινά που Τρώων ἐξάλμενος ἄνδρα βάλοισθα." 
ἃ 5,ΕΙΝ ε Ν 3. 58: ἢ δ 3 ϑρτιϑ τὰ 
ὡς εἰπὼν ὁ μὲν αὗτις ἀπέσσυτο, τὸν δ᾽ ὀρόθυνεν" 

ἐκ δ᾽ ἔθορε προμάχων, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ ρε προμάχων, ρ ; 
5 ἃ Ἁ “- ἀμφὶ ἕ παπτήνας" ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο 

Ἀ , “Ν ᾿Ξ 

ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος" ὁ δ᾽ οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν, 575 
Ψ 3:16 [4 Ι ἀλλ᾽ Ἱκετάονος υἱόν, ὑπέρθυμον Μελάνιππον, 

’ “ 

νισόμενον πόλεμόνδε βάλε στῆθος παρὰ μαζόν. 
’ 5 “ δούπησεν δὲ πεσών, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

562 οἵ. Ὁ 5.0. 59 563 δ᾽ οη. Ατ. ἃ ΝΕ 52 064 ΧἹ 564 δ᾽ οὔτ᾽ 
ἂρ) ου γαρ 5 567 ἕρκεϊ} ἔγχεϊ ἕξ ΑΒ Ο νιν ν2 570 οὐδὲ 
δ ππτν Ν)52- οὕτειυ. - οὐδ ἘΝ Ὸ ὡς σὺ μάχεσθαι] εἰσοράασθαι 
124 Μ1πῃῳὔΡρ! 010 572 ἀπέστιχε ὮΥ͂ 518. οἵα, δ 05} 115 ν τ 710 ΚΣ 

τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν ΕΊΡΤ ΑΒΌΟΝΈ: ἀράβησε δὲ τεὐχε᾽ ἐπ’ 
αὐτῷ ναυΐξᾳ. 



15. ἹΛΙΑΔΟΣ Ο 
9 ’ 3. 18 ’ ’ Ὁ “ 3. ΔΙ ΉΤΑΝ “ 
Ἀντίλοχος δ᾽ ἐπόρουσε κύων ὥς, ὅς τ᾽ ἐπὶ νεβρῷ 

δι 2 ἊΣ βλημένῳ ἀΐξῃ, τόν τ᾽ ἐξ εὐνῆφι θορόντα 
θηρητὴρ ἐτύχησε βαλών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα" ὩΡΏΤΉΡρ Χῆ ᾽ " 
ὡς ἐπὶ σοί, Μελάνιππε, θόρ᾽ ᾿Αντίλοχος μενεχάρμης 

τεύχεα συλήσων" ἀλλ᾽ οὐ λάθεν “Ἑκτορα δῖον, 
Ὡ ε!ἅ ἜΝ ’ 3 δὴν τῶν “: ἴω 

ὅς ῥά οἱ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα. 
3 ᾽ὔ 3 3 “ ’ 5ῸΝ ᾽ὔ 

Αντίλοχος δ᾽ οὐ μεῖνε θοός περ ἐὼν πολεμιστῆς, 
»} 3. ΠΡ 3 ΑΝ σῇ Ν Ν ( 5) ’ 

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἄρ᾽ ἔτρεσε θηρὶ κακὸν ῥέξαντι ἐοικώς, 
“ , ,ὔ δ “ 3 Ν ΄, 
ὃς τε κύνα κτείνας ἢ βουκόλον ἀμφὶ βόεσσι 

κ, " Ὡ 2 θ Ἄ 3 “- 

φεύγει πρίν περ ὄμιλον ἀολλισθήμεναι ἀνδρῶν" 

ὡς τρέσε Νεστορίδης, ἐπὶ δὲ Τρῶές τε καὶ “Ἕκτωρ 
3 “ ») ΄ ζ , 
ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο" 

“ ἊΝ » 3) ἌΣ ΠΟΛ Υ « ἿΜ, 

στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων. 
“ ἯΝ ᾽ὔ 3 ’ 3 Ι 

Τρῶες δὲ λείουσιν ἐοικότες ὡμοφαγοισι 
, 

νηυσὶν ἐπεσσεύοντο, Διὸς δὲ τέλειον ἐφετμάς, 
Ψ “ἊΝ Υ̓ ἤ ’ ’ ἊΝ Ἁ 

ὅ σφισιν αἰὲν ἔγειρε μένος μέγα, θέλγε δὲ θυμὸν 
3 χ, Ν “ 3 " ἊΝ 3.95 ’ 

Αργείων καὶ κῦδος ἀπαίνυτο, τοὺς δ᾽ ὀρόθυνεν. 

Ἕκτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι 
Πριαμίδη, ἵ ὶ ίσι θεσπιδαὲς πῦ ριαμίδῃ, ἵνα νηυσὶ κορωνίσι θεσπιδαὲς πῦρ 

ἐμβάλοι ἀκάματον, Θέτιδος δ᾽ ἐξαίσιον ἀρὴν 

πᾶσαν ἐπικρήνειε" τὸ γὰρ μένε μητίετα Ζεύς, 

νηὸς καιομένης σέλας ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι. 
5) Ν Ν “ , ζ Ν “ 

ἐκ γὰρ δὴ τοῦ μέλλε παλίωξιν παρὰ νηῶν 

θησέμεναι Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν. 
ἊΝ [4 [4 59 “ ΕΝ 

τὰ φρονέων νήεσσιν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγειρεν 
“ ’ὔ ἤ “- ἂν 9.-- » 
Εκτορα Πριαμίδην, μάλα περ μεμαῶτα καὶ αὑτόν. 

7 3. πξ “ῃ᾽» 3 , τ 5 δ “ 
μαίνετο δ᾽ ὡς ὅτ ᾿Αρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ 

οὔρεσι μαίνηται, βαθέης ἐν τάρφεσιν ὕλης" 
9 Ν Ν Ν κι ’ Ν ͵ οὐ ἣν 

ἀφλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε 
,ὔ “- λαμπέσθην βλοσυρῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσιν, ἀμφὶ δὲ πήληξ 

σμερδαλέον κροτάφοισι τινάσσετο μαρναμένοιο 

586 ἀλλὰ παρέτρεσε 6 6 Ἰττὰ ᾳ 52 587 κύνας 51Α ΓΡΝ! 

580 

585 

590 

595 

όοο 

6ο5 

βόεσσι) οἱ αὐτῷ Ζεῃ. 502 δ᾽ αὖ 6119 ν5 598 ἐμβάλη ςο(ἀ4. ἐπ]. 
Ηεγπιδπη Θέτιος Ὁ Δ} ὅοι μέλλε ΑΥ. Μ9 οοτγτ.: ἔμ. ςεΐ. 
602 ὀρέξαι εἰ ἃ ὈΥ }' Ῥ5Α Β δὶ. 6ο9 μαινομένοιο 4αἃ. 5. ΔΙ(ΘΤ ᾧ αὶ 
1.19 νΝ6 γ82 
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Ἕκτορος" αὐτὸς γάρ οἱ ἀπ᾽ αἰθέρος ἦεν ἀμύντωρ 6το 
Ζεύς, ὅς μιν πλεόνεσσι μετ᾽ ἀνδράσι μοῦνον ἐόντα 

τίμα καὶ κύδαινε. μινυνθάδιος γὰρ ἔμελλεν 

ἔσσεσθ᾽: ἤδη γάρ οἱ ἐπόρνυε μόρσιμον ἦμαρ 
Παλλὰς ᾿Αθηναίη ὑπὸ Πηλεΐδαο βίηφιν, 

καί ῥ᾽ ἔθελεν ῥῆξαι στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων, 615 

Ἷ δὴ πλεῖστον ὅμιλον ὅρα καὶ τεύχε᾽ ἄριστα" ἣ δὴ μιλον ὅρα καὶ τεύχε᾽ ἄρ 
3 5, Ὁ “ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς δύνατο ῥῆξαι μάλα περ μενεαίνων" 

ἴσχον γὰρ πυργηδὸν ἀρηρότες, ἠΐτε πέτρη 
Δ ΚΣ ἰ “ ε Ν Ἂ Ν 4, ὅν 

ἡλίβατος μεγάλη, πολιῆς ἅλος ἐγγὺς ἐοῦσα, 

ἥ τε μένει λιγέων ἀνέμων λαιψηρὰ κέλευθα ό2ο 
κύματά τε τροφόεντα, τά τε προσερεύγεται αὐτήν" 

ὡς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμπεδον οὐδὲ φέβοντο. 
τας ε ’ Ν ", 3 ε ᾽ὔ 

αὐτὰρ ὃ λαμπόμενος πυρὶ πάντοθεν ἐνθορ ὁμίλῳ, 
2 5... Ν᾽ 3. Ἢ “ “ ΚΟΥ ΡΣ Ἂν , ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηΐ πέσῃσι 

λάβρον ὑπαὶ νεφέων ἀνεμοτρεφές" ἢ δέ τε πᾶσα 625 
ἄχνῃ ὑπεκρύφθη, ἀνέμοιο δὲ δεινὸς ἀήτης ΧΡΉ Ι ῆ: μ Τὴ 
«ε ζ οἱ ΄ [2 7 -: “ ἱστίῳ ἐμβρέμεται, τρομέουσι δέ τε φρένα ναῦται 

δειδιότες" τυτθὸν γὰρ ὑπὲκ θανάτοιο φέρονται" 
ἃ 2 .᾿ δ 9 Ὁ ᾽ὔ 3 “ 
ὡς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν. 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ὥς τε λέων ὀλοόφρων βουσὶν ἐπελθών, 630 
Εἰ ΟῚ ε ΟΝ [ ,ὔ αἵ ῥά τ᾽ ἐν εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται 

[4 3 7 “Ὁ ἊΝ » , 5.0. 

μυρίαι, ἐν δὲ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάφα εἰδὼς 
ον ,ὔ εἹ Ν 9 Ν Ἂν 

θηρὶ μαχέσσασθαι ἕλικος βοὸς ἀμφὶ φονῇσιν 
Ν 

ἤτοι ὃ μὲν πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν 
ὟΝ ς ᾽ ς ’ 3. 9 ὔ 3 ’ 

αἰὲν ὁμοστιχάει, ὃ δέ τ΄ ἐν μεσσῃσιν ὁρουσας 635 
“ Ν ε ᾽ὔ “ ε [2 ἃ Δ )}.5 Ν 

βοῦν ἔδει, αἱ δέ τε πᾶσαι ὑπέτρεσαν' ὡς τότ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

θεσπεσίως ἐφόβηθεν ὑφ᾽ “Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρὶ 

πάντες, ὁ δ᾽ οἷοι" ἔπεφνε Μυκηναῖον Περιφήτην, 

Θτο-ότ4 οπι. Ζεη., δίῃ. Αγ. 6τ4 βίηφιν] δαμῆναι 1 ατ' 018 1.19 
ΝῚ Δ]: ὅδι αὐτῇ 1.5 ν' νῦ γι γδ; ἀκτήν Θ1 1 ν83: ἀκτὴ Ὧ 3 αἱ. : 
ἀκτῇ ΔΤ 622 ἐξ ἁλὸς ὡς Δαναοὶ ν. 1. ἀπί. 625 ὑπὸ Αηρ. : ὑπ᾽ 
ἐς ἘῸΝ 626 ἄχνῃ ἃ ΒΜόΜΙ|ΟΤ; ἄχνη Ζεη. ναΐρ. ἀήτης 
ν. Ἰ. απέ., να]. : ἀήτη Δτ. Α 1. 
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Κοπρῆος φίλον υἱόν, ὃς Εὐρυσθῆος ἄνακτος 

ἀγγελίης οἴχνεσκε βίῃ ρακληείῃ. 

τοῦ γένετ᾽ ἐκ πατρὸς πολὺ χείρονος υἱὸς ἀμείνων 
’ὔ ἼΣ "} Ν ’ 5. Ν 

παντοίας ἀρετὰς, ἡμὲν πόδας ἠδὲ μάχεσθαι, 

καὶ νόον ἐν πρώτοισι Μυκηναίων ἐτέτυκτο" 
ὐ) “ ὅς ῥα τόθ᾽ “Ἕκτορι κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυάλιξε. 

Ν Ν ’, 5) 5) , » ’ στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο, 
τὴν αὐτὸς φορέεσκε ποδηνεκέ᾽, ἕρκος ἀκόντων" 
τῇ ὅ γ᾽ ἐνὶ βλαφθεὶς πέσεν ὕπτιος, ἀμφὶ δὲ πήληξ 

σμερδαλέον κονάβησε περὶ κροτάφοισι πεσόντος. 
“ 3. 9 ΓΝ ’ , , ἘΡγ9. Ὡ 
Εκτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη, 

στήθεϊ δ᾽ ἐν δόρυ πῆξε, φίλων δέ μιν ἐγγὺς ἑταίρων 
“ 9 ε 3 2 9. 32 ἌΓΟΣ ’ὔ’ ’ὔ ε ’ὔ κτεῖν᾽" οἱ δ᾽ οὐκ ἐδύναντο καὶ ἀχνύμενοί περ ἑταίρου 

“» " ΄-“ 

χραισμεῖν" αὐτοὶ γὰρ μάλα δείδισαν “Ἑικτορα δῖον. 
“ “ Εἰσωποὶ δ᾽ ἐγένοντο νεῶν, περὶ δ᾽ ἔσχεθον ἄκραι 

“ “- 
νῆες, ὅσαι πρῶται εἰρύατο' τοὶ δ᾽ ἐπέχυντο. 
3 “ Ν “ Ν 2 ’ δύσεις δ᾽ ἀν Ἀργεῖοι δὲ νεῶν μὲν ἐχώρησαν καὶ ἀνάγκῃ 
τῶν πρωτέων, αὐτοῦ δὲ παρὰ κλισίησιν ἔμειναν 

ἀθρόοι, οὐδὲ κέδασθεν ἀνὰ στρατόν: ἴσχε γὰρ αἰδὼς 
καὶ δέος" ἀζηχὲς γὰρ ὁμόκλεον ἀλλήλοισι. 
Νέστωρ αὖτε μάλιστα Γερήνιος, οὖρος ᾿Αχαιῶν, 

λίσσεθ᾽ ὑπὲρ τοκέων γουνούμενος ἄνδρα ἕκαστον" 
“ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῷ θέσθ᾽ ἐνὶ θυμῷ 
Ε, 3 ’ ΘΕ ΠΟΝ, Ν ΄, [ 
ἄλλων ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ μνήσασθε ἕκαστος 

,, ΝΣ, ΟΣ ’’ Ν ,ὔ δῳνἝν 4 

παίδων ηὃ ἀλόχων καὶ κτήσιος ἠδὲ τοκήων, 
ἴδι 9 Ν “ ζώ ΝΣ θ , δ 

ἡμὲν ὅτεῳ (ὠουσι καὶ ᾧ κατατεθνήκασι 
“ “ 5) ένα. 6 ΔῊΝ ; [ 3 ’, τῶν ὕπερ ἐνθάδ᾽ ἐγὼ γουνάζομαι οὐ παρεόντων 

ε ’ ἴον Ν “-“ , 39) 
ἐστάμεναι κρατερῶς, μηδὲ τρωπᾶσθε φόβονδε. 

ό4ο 

645 

όδο 

655 

6όο 

6ός 

639 ἄνακτος] ἀέθλων 1 δὰ Ὁ 6 Α ἰπίεσ!. εἰ πιᾶγρ. σε Νέ νιν!δν ], 
ΔΡ. Επϑι. ὅ4ο ἀγγελίην Ζεη. Ν' 642 παντοίην ἀρετήν εἰϊ. ΡΙαί. 
εξ 5εγ. πιπὶ. νἱπά. 7, Ὁ Ὦ ν.]. ἀρ. Επϑι. 645 στρεφθεὶς εἰ στραφθεὶς 
ΑΥ. (διχῶς) : στρεφθεὶς σο44. ἐν] ὑπ’ 10:3 πάλτο] ἄλτο ν.]. τηί. 
(ἔνια τῶν ἀντιγράφων) 1.19 08 646 ποδηνεκέ᾽ ΝΘ: ποδηνεκὲς ςεΐ. 

656 πρωτέων Ὁ Α ΒΟ : προτέρων ναΐξ΄. αὐτοὶ α ὍΡτ' Α Ν32 
6θο τεκέων 6αε 1,170 1 666 τροπάασθε Ὁ ΑἸΝΙ Νν": νι 4]. 



15. ἸΛΑΛΤΑΆΌΟΣ. Ὁ 

ἃ οἸξσετος Ὦὕ [4 Ν ἈΝ εἰ ἢ ὡς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 

τοῖσι δ᾽ ἀπ’ ὀφθαλμῶν νέφος ἀχλύος ὦσεν ᾿Αθήνη 
’ 

θεσπέσιον" μάλα δέ σφι φόως γένετ᾽ ἀμφοτέρωθεν, 
ἡμὲν πρὸς νηῶν καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο. 6γο 
σ Ν Ν 3 Ν ὯΝ πὲ ,ὔ 
Εκτορα δὲ φράσσαντο βοὴν ἀγαθὸν καὶ ἑταίρους, 
ΟΥΝ Ψ ’ 3 ἴ τ ,ὔ 
ἡμὲν ὅσοι μετόπισθεν ἀφέστασαν οὐδὲ μάχοντο, 

ἠδ᾽ ὅσσοι παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο θοῇσιν. 
ΞΌΟΘΥ ἐΠ 19. (νὺ...9. » 7 “ ΄ι 

Οὐδ΄ ἀρ᾽ ἔτ᾽ Αἴαντι μεγαλήτορι ἦνδανε θυμῷ 
[ ,ὔ “ 

ἑστάμεν ἔνθα περ ἄλλοι ἀφέστασαν υἷες ᾿Αχαιῶν" 675 
ἀλλ᾽ ὅ γε νηῶν ἴκρι᾽ ἐπῴχετο μακρὰ βιβάσθων γε νὴ ᾿ ὌΧ, μακῇ ἢ 

’ ἊΝ Ἁ “ ’ - , νώμα δὲ ξυστὸν μέγα ναύμαχον ἐν παλάμῃσι, 
Ν 7ὔ κολλητὸν βλήτροισι, δυωκαιεικοσίπηχυ. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ἵπποισι κελητίζειν ἐὶϊ εἰδώς, 
“ 5....5 ἈΟ ΤΡ , », )ὔ [ 68 
ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἐκ πολέων πίσυρας συναείρεται ἵππους, ο 
σεύας ἐκ πεδίοιο μέγα προτὶ ἄστυ δίηται 

λαοφόρον καθ᾽ ὁδόν" πολέες τέ ἑ θηήσαντο 
ἀνέρες ἠδὲ γυναῖκες" ὁ δ᾽ ἔμπεδον ἀσφαλὲς αἰεὶ 

᾽ὔ θρῴσκων ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἄλλον ἀμείβεται, οἱ δὲ πέτονται" 

ὡς Αἴας ἐπὶ πολλὰ θοάων ἴκρια νηῶν 685 

φοίτα μακρὰ βιβάς, φωνὴ δέ οἱ αἰθέρ᾽ ἵκανεν, 

αἰεὶ δὲ σμερὸνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε 
, Ν ’ 5 ) 3. Ν Ν Ὁ νηυσί τε καὶ κλισίῃσιν ἀμυνέμεν. οὐδὲ μὲν “Ἑκτωρ 

Ψ αὐον ἊΣ ’ ε ᾽ὔὕ “ μίμνεν ἐνὶ Τρώων ὁμάδῳ πύκα θωρηκτάων" 

ἀλλ᾽ ὥς τ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν αἰετὸς αἴθων όρο 
ἔθνος ἐφορμᾶται ποταμὸν πάρα βοσκομενάων, 

“ “Ὁ. Ὁ 

χηνῶν ἢ γεράνων ἢ κύκνων δουλιχοδείρων, 
ὡς Ἕκτωρ ἴθυσε νεὸς κυανοπρῴροιο 
ἀντίος ἀΐξας" τὸν δὲ Ζεὺς ὦσεν ὄπισθε 

χειρὶ μάλα μεγάλῃ, ὥτρυνε δὲ λαὸν ἅμ᾽ αὐτῷ. 695 

668-613 «ἴἶι.. Ατ. 613 ὅπόσοι 6 « Ν᾽ 68ο συναείρεται 41. 3 Β 
ΓΡΊ, Ἐπβί. : συναγείρεται σοαά4. ὅϑι δίηται ΟΞ ῬΑΘΌΝΙΤ : διώκῃ 
να ]ρ. 686 βιβῶν α ἃ ξᾺ Καὶ ν.]. ἱἰπ Α Ῥ5 ἸΕΊΘΟΥΟΣ 6894 ἀλλὰ 

πολὺ προθέεσκε τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων τἀ 4. αιᾳ4πὶ 8πί. (Χ 459) 
ὅφι ποταμῷ Μον! ὅ94 ἀϊσσων ΟῬΡῬ)}͵,ΔΔΒ Ο ὦσεν Ατ. ΡΈ Ρ18 
16 ῬΞι 176; ὦρσεν νὰ]ρ. 



15. ἸΛΙΆΔΟΣ Ὁ 

Ἁ " Αὗτις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχθη" 
" 3.3.5 ΓοΣ Δ Ο9 , -» 4 

φαίης κ ἀκμῆτας καὶ ἀτειρέας ἀλλήλοισιν 
3) θ᾽ 5 λέ ες 5 , 5 ’ ἄντεσθ᾽ ἐν πολέμῳ, ὡς ἐσσυμένως ἐμάχοντο. 

“ Ν , Ὡςῳ Ων “ “ 9 Ν. 

τοῖσι δὲ μαρναμένοισιν δὃὸ᾽ ἣν νόος" ἤτοι Αχαιοὶ 
») ΝΜ ’, Γ ΣΝ “ 3 3....9 ΄ 

οὐκ ἔφασαν φεύξεσθαι ὑπὲκ κακοῦ, ἀλλ᾽ ὀλέεσθαι, 

Τρωσὶν δ᾽ ἔλπετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἑκάστου 
“᾿ »] ’ ,ὔ , τοῇ 3 ’ 

νῆας ἐνιπρήσειν κτενέειν Θ ἥρωας Αχαιούς. 
᾽ οἱ μὲν τὰ φρονέοντες ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν" 

[νι Ν ’ Ν “ ’ 

Εκτωρ δὲ πρύμνης νεὸς ἥψατο ποντοπόροιο, 
“Ὁ 3 Ἢ ἃ ’’ 5 

καλῆς ὠκυάλου, ἣ ΤΙρωτεσίλαον ἐνεικεν 
, ᾽ὔ 3.9.9 “3 » 7 ’ὔ ἴω 

ἐς Τροίην, οὐδ᾽ αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν. 
“ Ν. ἃ Ἂν 5 Ἄ “ἢ 

τοῦ περ δὴ περὶ νηὸς Αχαιοί τε Τρῶες τε 
ὯΝ 9 ΄] 3 ΄ Ὁ) ᾿" 

δήουν ἀλλήλους αὐτοσχεδόν" οὐδ᾽ ἄρα τοΐ γε 
’, ϑ σα ΤΠ ΑΝ 3 Ν ἥ ϑί 9. ΜΝ 9 ’ 

τόξων ἀϊκὰς ἀμφὶς μένον οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀκόντων, 
3 5. ΠΟ ἜΝ νὴ ΄, ε ο΄ Χ " ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ἐγγύθεν ἱστάμενοι, ἕνα θυμὸν ἔχοντες, 
5. ἘΞ ἢ ἊΣ “ ν  ἢ 
ὀξέσι δὴ πελέκεσσι καὶ ἀξίνησι μάχοντο 

ἊΝ; 7 Ι Δ 3) Ἢ 

καὶ ξίφεσιν μεγάλοισι καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισι. 
᾿ 4 

πολλὰ δὲ φάσγανα καλὰ μελάνδετα κωπήεντα 

ἄλλα μὲν ἐκ χειρῶν χαμάδις πέσον, ἄλλα δ᾽ ἀπ᾽ ὥμων 
3 “ ΄ ΕΝ 2 “ “ ΄ ἀνδρῶν μαρναμένων" ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα μέλαινα. 
Ἶ Ἕκτωρ δὲ πρύμνηθεν ἐπεὶ λάβεν οὐχὶ μεθίει, 
͵ ᾽ὔ ἄφλαστον μετὰ χερσὶν ἔχων, Τρωσὶν δὲ κέλευε»" 
ςς Μ “, ε 5 3 Δν..5 Ἷ ΕΣ λον ΟΥ̓͂ΤΟΣ οὐ 

οἴσετε πῦρ, ἅμα ὃ αὑτοὶ ἀολλέες ὄρνυτ ἀυτὴν" 
“ ε “ ’ Ν "5 3 4 νῦν ἡμῖν πάντων Ζεὺς ἄξιον ἥμαρ ἔδωκε, 
ν « “ ἃ “ “ ΟΥ ὑ “ 

νῆας ἑλεῖν, αἱ δεῦρο θεῶν ἀέκητι μολοῦσαι 
ΦΥΡΊΝ [2 Ν 7 ’ “ ἡμῖν πήματα πολλὰ θέσαν, κακότητι γερόντων, 
οἵ μ᾽ ἐθέλοντα μάχεσθαι ἐπὶ πρύμνῃσι νέεσσιν μ μάχ ρύμνῃ 

9 ’ 3 ΄ ’, » αὐτόν τ᾽ ἰσχανάασκον ἐρητύοντό τε λαόν" 
Ν ἀλλ᾽ εἰ δή ῥα τότε βλάπτε φρένας εὐρύοπα Ζεὺς 

ἡμετέρας, νῦν αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει." 
ἃ - 3 ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα μᾶλλον ἐπ᾽ ᾿Αργείοισιν ὄρουσαν. 
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η06 ἀφίκετο αι. 5 Τ' 712 αἰῇ. Ασ. 714 πέσον ΑΥ̓͂. ΞΡ Δ ΝῚ 
γιὸ ; πέσεν νυϊδ. 716 οὐκ ἐμεθίει Ζεη. 126 μᾶλλον] πάντες Ὡ 1 



15 ΘΣ Ὁ 

Αἴας δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔμιμνε" βιάζετο γὰρ βελέεσσιν" 

ἀλλ᾽ ἀνεχάζετο τυτθόν, ὀϊόμενος θανέεσθαι, 
“ ΟΣ ἈΠυρ  ζ , ’ὔ »»ν δ 50} 

θρῆνυν ἐφ᾽ ἑπταπόδην, λίπε δ᾽ ἴκρια νηὸς ἐΐσης. 
5 3. ΡΡΊΩΣ ο) ως: [ 7 Υ “. 3 9... ἐνθ᾽ ἄρ᾽ ὅ γ᾽ ἑστήκει δεδοκημένος, ἔγχεϊ δ΄ αἰεὶ 

Τρῶας ἄμυνε νεῶν, ὅς τις φέροι ἀκάματον πῦρ" 

αἰεὶ δὲ σμερδνὸν βοόων Δαναοῖσι κέλευε" 
5 ο " “ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοί, θεράποντες [Αρηος, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς. 
έ τινάς φαμεν εἶναι ἀοσσητῆρας ὀπίσσω, 
,ὔ “ 5 “ 3... 9 , ΑΝ 3 ᾽7ὔ έ τι τεῖχος ἄρειον, ὅ κ᾿’ ἀνδράσι λοιγὸν ἀμύναι; 

οὐ μέν τι σχεδόν ἐστι πόλις πύργοις ἀραρυῖα, 
ἢ κ᾽ ἀπαμυναίμεσθ᾽ ἑτεραλκέα δῆμον ἔχοντες" ; μυναίμ ρ ἤμον ἔχ 
4 5.55.9 Ἂς ᾽ὔ ", ΄ὔ , 

ἀλλ᾽ ἐν γὰρ Τρώων πεδίῳ πύκα θωρηκτάων 

πόντῳ κεκλιμένοι ἑκὰς ἥμεθ τρίδος αἴης" υ κεκλιμένοι ἑκὰς ἥμεθα πατρίδος αἴης 
τῷ ἐν χερσὶ φόως, οὐ μειλιχίῃ πολέμοιο." Χερ ἢ πὐβύνοκον [οτο: 

Ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι. 
΄ Ν Ἢ ᾽, ΦΡΕΟΝ Ν , ὅς τις δὲ Τρώων κοίλῃς ἐπὶ νηυσὶ φέροιτο 
σὶ ΝΝ λ », Ιέ 5) τ 3) ύ ὺν πυρὶ κηλείῳ, χάριν “Εκτορος ὀτρύναντος, 
τὸν δ᾽ Αἴας οὔτασκε δεδεγμένος ἔγχεϊ μακρῷ' γμ Ὑχεῦ μάκρ 

7 “- 3 δ 3 δώδεκα δὲ προπάροιθε νεῶν αὐτοσχεδὸν οὗτα. 
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129 ὑφ᾽ Ρ', ΑΡΟ]]. Ιεχ. ἴπ Θρῆνυς 737] τι Ατ. ὁ Α πιᾶὰῦρ. ὈΤ ν!: 
τοι Ὦ : τις νιυ]ρ. 139 πεδίῳ) ὁμάδῳ Ν33, ν.]. ἴπ Α ΠῚ μειλιχίῃ 
Ατ ΑΒῸΟΘΦ Οἵ 9: μειλιχίη Ὀίοπ. ΤΉτακ, ναΐρ. 743 νηυσὶν ἄγοιτο 
Ἢ : νῆας ἄγοιτο Ὅ1 Μὃ 145 ὀξέϊ χαλκῷ οἃ Ἀ1ᾳ Ὁ 4].: 
Επιϑῖ. 4]. 

ὀξέϊ δουρί 



ΙΛΙΑΔΟΣ Π 

ἃ ε Ν ἣν Ν 5.5 ’ Ὡς οἱ μὲν περὶ νηὸς ἐὐσσέλμοιο μάχοντο" 

Πάτροκλος δ᾽ ᾿Αχιλῆϊ παρίστατο, ποιμένι λαῶν, 

δάκρυα θερμὰ χέων ὥς τε κρήνη μελάνυδρος, 
.“ 3 , μ Ν , “ 
ἢ τε κατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ. 

τὸν δὲ ἰδὼν ᾧκτιρε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηΐδα" 

“τίπτε δεδάκρυσαι, Πατρόκλεες, ἠΐτε κούρη 
, [ 2 τἡ Ν , ὌΝ ΉΣ μ 5 ’ 

νηπίη, ἡ θ᾽ ἅμα μητρὶ θέουσ᾽ ἀνελέσθαι ἀνώγει, 

εἱανοῦ ἁπτομένη, καί τ᾽ ἐσσυμένην κατερύκει, 

δακρυόεσσα δέ μιν ποτιδέρκεται, ὄφρ᾽ ἀνέληται" 

τῇ ἴκελος, Πάτροκλε, τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβεις. 
ΨΠΠ ’ὔ ᾽’ὔ “Ὁ. 3 ἊΝ Ὁ Ὁ 

ἢέ τι Μυρμιδόνεσσι πιφαύσκεαι, ἢ ἐμοὶ αὐτῷ, 

ἧέ τιν᾽ ἀγγελίην Φθίς ἐξ ἔκλυες οἷος; 
ζώειν μὰν ἔτι φασὶ Μενοίτιον, ᾿Άκτορος υἱόν, 

ζώει δ᾽ Αἰακίδης Πηλεὺς μετὰ Μυρμιδόνεσσι, 
“ ᾺΧ3 3 , 2 ,ὕ ’ 

τῶν κε μάλ᾽ ἀμφοτέρων ἀκαχοίμεθα τεθνηώτων. 

ἦε σύ γ᾽ ᾿Αργείων ὀλοφύρεαι, ὡς ὀλέκονται 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ὑπερβασίης ἕνεκα σφῆς; ῆ γ [1 ρ υ) η5; 

ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδ ἄμφω." » μὴ 9, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. 

ΙΟ 

15 

Τὸν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφης, Π]ατρόκλεες ἱππεῦ" 29 
[7 2 ὦ ᾿Αχιλεῦ, Πηλῆος υἱέ, μέγα φέρτατ᾽ ᾿Αχαιῶν, 

5 ᾧκτιρε)] θάμβησε ΑΥτ. 1Ιο προσδέρκεται Ζεπ. 21 Πηλῆος 

ν. 1. ἀπέ. (οἱ ὑπομνηματισάμενοι Ἰσκῶς5) 11,18 Μο νέ : Πηλέως ΡΙίο]. Α5ς.» 
εἶς, ΡΙαξ. ἀς διὰ. ροεί. 15, Εῖ Ρ»᾽Α Β ΟΌ νην; Πηλέος νια]ρ΄. 
τατ᾽] κῦδος ΡΙαΐ. ὦ. 6. 

φέρ- 



16.ὈὡὈ. ΛΙΆΑΔΟΣ Π 

Ν , ἴον ἊΣ 43 ὔ 3 ᾽ 

μὴ νεμέσα' τοῖον γὰρ ἄχος βεβίηκεν ᾿Αχαιούς. 

οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, 
5) Ν 7 , 3. ὙΣ Ρ, ,ὕ ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. 

βέβληται μὲν ὁ Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, 

οὕτασται δ᾽ ᾿Οδυσεὺς δουρικλυτὸς ἠδ᾽ ᾿Αγαμέμνων, 

βέβληται δὲ καὶ Ἐθὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ. 
Ν ,ὔ ἌΝ Ν ’ 5 ’ 

τοὺς μὲν τ ἰητροὶ πολυφάρμακοι ἀμφιπένονται, 

ἕλκε᾽ ἀκειόμενοι" σὺ δ᾽ ἀμήχανος ἔπλευ, ᾿Αχιλλεῦ. 
ἌΝ τον ΄ 3 “3᾿ χὰ ’ ἵ ’ ἃ Ν, ἥ 

μὴ ἐμὲ γ᾽ οὖν οὗτος γε λαβοι χόλος, ὃν σὺ φυλάσσεις, 
3 “ ’ὔ 3 3 ΓΑ 5) ,ὔ ’ αἰναρέτη: τί σευ ἄλλος ὀνήσεται ὀψίγονός περ, 
Μ ἈΝ 79 ( 2 ἣ Ν 5 ᾽ὔὕ 

αἴ κε μὴ ᾿Αργείοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνῃς; 
, 3 " ᾽ὔ Ν 3 ε ’ὔ ’ὔ 

νηλεὲς, οὐκ ἂρα σοί γε πατὴρ ἣν ἵππότα []ηλεύς, 

οὐδὲ Θέτις μήτηρ' γλαυκὴ δέ σε τίκτε θάλασσα 
᾽ὔ 3 3 ᾽7ὔ ΦΨ ’ὔ 5 Ν »} 7 

πέτραι τ᾽ ἠλίβατοι, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής. 

εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι θεοπροπίην ἀλεείνεις ρεσὶ σῇ ροπίη 
, Ι Ν Ν 2 7, ’ 4 καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, 

3 δ. ἸΌΝ ’, Ὁ) [ν 3. Ἀ » 
ἀλλ᾽ ἐμέ περ πρόες ὠὧχ, ἅμα ὃ ἄλλον λαὸν ὄπασσον 

Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φόως Δαναοῖσι γένωμαι. 
Ν 4 Β Ν Ν ’ ζΟῸ 

δὸς δέ μοι ὦμοιιν τὰ σὰ τεύχεα θωρηχθῆναι, 

αἴ κ᾽ ἐμὲ σοὶ ἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν 
Ἃ 3 » Ν ἘΝ , ἢ 

τειρόμενοι" ὀλίγη δὲ τ ἀνάπνευσις πολέμοιο. 

ῥεῖα δέ κ᾽’ ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀὐτῇ 

ὥσαιμεν προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. 
ὰ Π 53 

Ὡς φάτο λισσόμενος μέγα νήπιος" ἢ γὰρ ἔμελλεν 

οἵ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι. 
δὴ τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

.- ΚΡ Ν ’ - Ἵ 
ὦ μοι, διογενὲς ΠΠατρόκλεες, οἷον ἔειπες" 

ἕᾺ δ ζω οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἣν τινα οἶδα, 
» 

οὔτε τί μοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ" 
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25 ὃ οτῃ. Ασ᾽βίορῃ. 29 ἀκειάμενοι οἰτ 7911 })15 7,9 Α Β (Ὁ δἱ. 
81 αἴν᾽ ἀρετῆς ν.]. απέ. ὀνόσσεται ΔΡΟΙ]]. 16χ. 'ἴπ Αἰναρέτης 

85 ὅτε Δι. Μο 41 εἴσκοντες Δτ. Μ|19 Μ|2 ΡῚΙ 47 λιπέσθαι ἃ Ὁ ΡῈ 
ον νῦν": 5ο ἥν] εἴ Ατ. 



106.ὡὈ ἹΛΙΑΔΟΣ Π 

ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος κραδίην καὶ θυμὸν ἱκάνει, 
ς ’ Ν. Ν ε “ ῬΑ υλνοος 5 { 3 . 

ὑππότε δὴ τὸν ὁμοῖον ἀνὴρ ἐθέλῃσιν ἀμέρσαι 
Ν [κ᾿ δὰ 3 , “ “. 4 Ἴ 

καὶ γέρας ἃψ ἀφελέσθαι, ὅ τε κράτεϊ προβεβήκῃ 
ΤΩΝ Υ ’ 5 5 Ν ἰ 9 “ αἰνὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ. 

“ ὰ 5" ’ Υ̓͂ Ὁ 3 “ κούρην ἣν ἄρα μοι γέρας ἔξελον υἷες ᾿Αχαιῶν, 

δουρὶ δ᾽ ἐμῷ κτεάτισσα, πόλιν εὐτείχεα πέρσας, 
Ν «Ἀν 3 “ 4 ’ὔ 3 ’ 

τὴν ἂἃψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων ᾿Αγαμεμνων 

᾿Ατρεΐδης ὡς εἴ τιν᾽ ἀτίμητον μετανάστην. 
3 Ν ὮΝ ἣν , 4. ὼ 5.) Κῦ' 32 
ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν" οὐδ᾽ ἄρα πως ἡν 

ἀσπερχὲς κεχολῶσθαι ἐνὶ φρεσίν" ἤτοι ἔφην γε 
9 Ν Ν 7 3 ) δια ΕΝ ἊΝ 

οὐ πρὶν μηνιθμὸν καταπαυσέμεν, ἀλλ᾽ ὅπότ᾽ ἂν δὴ 
“ Φυκ νας 9 ’ ΟΣ ΘῊ76 ’, , 

νῆας ἐμὰς ἀφίκηται ἀὐτὴ τε πτόλεμός τε. 
γᾷ 3 4 ἊΝ 5.) ἊΣ Ὡς ᾽ “΄“᾿ 

τύνη ὃ ὦμοιιν μὲν ἐμὰ κλυτὰ τεύχεα δῦθι, 

ἄρχε δὲ Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι μάχεσθαι, 

εἰ δὴ κυάνεον Τρώων νέφος ἀμφιβέβηκε 
Ν 2 [ ε ἈΠΕ - Ι 

νηυσὶν ἐπικρατέως, οἱ δὲ ῥηγμῖνι θαλάσσης 

κεκλίαται, χώρης ὀλίγην ἔτι μοῖραν ἔχοντες, 

᾿Αργεῖοι: Τρώων δὲ πόλις ἐπὶ πᾶσα βέβηκε 

θάρσυνος" οὐ γὰρ ἐμῆς κόρυθος λεύσσουσι μέτωπον 
3 Ἅ ,ὔ ἥ ,ὔ’ 3 ’ 

ἐγγύθι λαμπομένης" τάχα κεν φεύγοντες ἐναύλους 

πλήσειαν νεκύων, εἴ μοι κρείων ᾿Αγαμέμνων 
ὕ 3 ’, “ Ν δ 32 ἤπια εἰδείη" νῦν δὲ στρατὸν ἀμφιμάχονται. 

3 Ν ἘΝ “ 2 

οὐ γὰρ Ἰυδείδεω Διομήδεος ἐν παλάμῃσι 
’ 3 ζ, “ 5 δὰ ὃν 2 “ μαίνεται ἐγχείη Δαναῶν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι" 

οὐδέ πω ᾿Ατρεΐδεω ὀπὸς ἔκλυον αὐδήσαντος 
ἐχθρῆς ἐκ κεφαλῆς" ἀλλ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 
Τρωσὶ κελεύοντος περιάγνυται, οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ 

ὯΝ ’, , ἢ ΄- 3 κ' πᾶν πεδίον κατέχουσι, μάχῃ νικῶντες Αχαιούς. 
3) Ν, Ν 6 “ Ν ,ὕ 

ἀλλὰ καὶ ὧς, Πάτροκλε, νεῶν ἀπὸ λοιγὸν ἀμύνων 
δ» ϑ το 7 ἊΣ ἊΝ: Ν 3 ΄ ἐμπεσ᾽ ἐπικρατέως, μὴ δὴ πυρὸς αἰθομένοιο 

55 

όο 

ό5 

7ο 

75 

8ο 

53 δὴ] τις Δτ. 59 μετανάστην ΔΓΙ.: μετανάστιν Νε55. ἘΠίδη. 
(μετανάστειν ἴῃ. ςοἄ. Τ', οοττ. ΒΕΚΙΚ.) 66 εἰ] ἧ ν.]. απί., Οὐ τὰν. 
71 ἐναύλους Ατ. (διὰ τοῦ ν) οσοἀά. 16 ἔπος ν.]. αηί. (ἔν τισι τῶν 
ὑπομνημάτων) 



Ὁ: ΤΑΙΔΟΣ Ἢ 

“ 9 ὔ 7) Φ...5 Ἁ 4 .“, 

νῆας ἐνιπρήσωσι, φίλον ὃ᾽ ἀπὸ νόστον ἕλωνται. 

πείθεο δ᾽ ὥς τοι ἐγὼ μύθου τέλος ἐν φρεσὶ θείω, 
ὡς ἄν μοι τιμὴν μεγάλην καὶ κῦδος ἄρηαι 

Ἁ , “ 5 ἊΝ {- ᾽ ᾽ὔ 

πρὸς πάντων Δαναῶν, ἀτὰρ οἱ περικαλλέα κούρην 85 
Ἃ ἊΨ ΧΝ δι; 3 Ἂς “- ’ 

ἂψ ἀπονάσσωσιν, ποτὶ ὃ ἀγλαὰ δῶρα πόρωσιν. 
ΟῚ “ 2 ἷ, 5. ͵ 3 , “3, 

ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν" εἰ δέ κεν αὖ τοὶ 
Ἅ “ 3 “ ἢ ’, “ 

δώῃ κῦδος ἀρέσθαι ἐρίγδουπος πόσις “Πρης, 

μὴ σύ γ᾽ ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίζειν 

Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν" ἀτιμότερον δέ με θήσεις" 90 
ον ΕῚ ’ ΄ Χ “. “ 

μηδ᾽ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηϊοτῆτι, 

Τρῶας ἐναιρόμενος, προτὶ Ἴλιον ἡγεμονεύειν, 
ὔ 5, 3 2 ͵ὔ “-“ 3 , 

μή τις ἀπ Οὐλύμποιο θεῶν αἰειγενετάων 
5 7 , 7, ἌΣ 6 ͵ 3 ,ὔ 

ἐμβήῃ" μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος ᾿Απόλλων 
ἴω Ν ἌΝ - ἀλλὰ πάλιν τρωπᾶσθαι, ἐπὴν φάος ἐν νήεσσι 95 

θήῃς, τοὺς δ᾽ ἔτ᾽ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι. 
αἱ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ ᾿Αθηναίη καὶ ΓΑπολλον, 

Ἃ Ἂ᾿ [4 , Ἃ [τὰ Υ̓ 

μήτε τις οὖν ρὠων θάνατον φύγοι, ὅσσοι ἔασι, 
’ 3 ’ὔ πιο. 9' 6.5 “-“ ΒΩ 

μήτε τις ᾿Αργείων, νῶϊν δ᾽ ἐκδῦμεν ὄλεθρον, 

ὄφρ᾽ οἷοι Τροίης ἱερὰ κρήδεμνα λύωμεν. Ιοο 
ὰ ε Ν “ Χ 2 7 3 , 
ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 

Αἴας δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔμιμνε" βιάζετο γὰρ βελέεσσι" 

δάμνα μιν Ζηνός τε νόος καὶ Τρῶες ἀγαυοὶ 

βάλλοντες" δεινὴν δὲ περὶ κροτάφοισι φαεινὴ 
7 : 

πήληξ βαλλομένη καναχὴν ἔχε, βάλλετο δ᾽ αἰεὶ Ιο5 
Ν Ἷ 3 2 7, 2 ε 5}. ΟἹ Ν ὩΣ δ 

κἀπ φάλαρ εὐποίηθ' ὃ ὃ ἀριστερὸν ὦμον ἔκαμνεν, 
" ὟΝ " [ῤ 9 ΔΛ ϑίφϑι ΟΟ Κ 

ἐμπεδον αἰὲν ἔχων σάκος αἰόλον" οὐδ᾽ ἐδύναντο 

ἀμφ᾽ αὐτῷ πελεμίξαι ἐρείδοντες βελέεσσιν. 

89-9ο οὔ. Ζεη., {ππὶ ἰπ ΟἹ μὴ σύ γ᾽ ἀγαλλόμενος 92 προτὶ 
Ζεπ. ντ]ρ. : ποτὶ 6 5 Ὁ α δ]. ἡγεμόνευε 8 55. : αἰπὺ δίεσθαι Ζεηῃ. 
93-96 Ρῥῖοὸ Πῖ5 ααυδίζιοῦ μή σ᾽ ἀπογυμνώθεντα λάβῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ 
Ζεη. 95 τρωπᾶσθαι ΘΞ1ΟΑ ΤηΔΓΡ΄. 4].: τροπάασθαι ἈΡοΙ]]οάοΥ. 
να]ρ. : παλιντροπάασθαι Νίοϊα5 Οὔ τούσδε δ᾽ (νεῖ τοὺς δὲ δ᾽) 
ὍΘ5᾽ ὉΣΑ πΊδγρ'. 4]. : ἔογί. τοὺς δ᾽ ἐάαν 9Ί1-τοο βἰῃ. Ζεηῃ. (ὑπώ- 
πτευκεν) Ατ. 104 δεινὴν ΑΓ. (αν.), να]. : δεινὴ ὁ δ᾽ ἀ τῷ Α 8]. 
105 βάλλετο] τύπτετο ν. Ϊ. αηΐ. 106 κὰπ φάλαρ᾽ ν.]. δπηέ., να]. : 
καὶ φάλαρ᾽ Ατ. 



16θ.(ὡἨ ΛΙΑΔΟΣ ΠΤ 

ΕἾ ΦΊΩΝ, 3. 9 , ᾿ 3. 9) Ἂς , ἊΣ αἰεὶ δ᾽ ἀργαλέῳ ἔχετ᾽ ἄσθματι, κὰδ δὲ οἱ ἱδρὼς 
Ι 9 ,ὕ ον 5 Φ μ ων 

πάντοθεν ἐκ μελέων πολὺς ἔρρεεν, οὐδέ πῃ εἶχεν 110 
τ) “ Ι͂ Ν Ν δ Β) 7 

ἀμπνεῦσαι' παντῃ δὲ κακὸν κακῷ ἐστήρικτο. 

ἼἜἜσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 

ὅππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 
Ὁ“ » ’ {λ 9 ΩΝ 

Εκτωρ Αἴαντος δόρυ μείλινον ἄγχι παραστὰς 

πλῆξ᾽ ἄορι μεγάλῳ, αἰχμῆς παρὰ καυλὸν ὄπισθεν, 115 
3 ἊΝ 3. Ι Ν Ν , ᾿ 

ἀντικρὺ δ᾽ ἀπάραξε' τὸ μὲν Τελαμώνιος Αἴας 
“Ὰ 39 Μ 2 Ν ’, ’ “ οἾατ Ο. 3 3 “ 

πῆλ᾽ αὕτως ἐν χειρὶ κόλον δόρυ, τῆλε ὃ ἀπ᾿ αὐτοῦ 
3 ἊΝ ,, Ι, ’ “ 

αἰχμὴ χαλκείη χαμάδις βόμβησε πεσοῦσα. 
“ 3 » ἊΝ ἊΝ . Ἷ εἴ ’ 

γνῶ ὃ Αἴας κατὰ θυμὸν ἀμύμονα, ῥιγησὲν τε, 

ἔργα θεῶν, ὅ ῥα πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κεῖρε 120 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίκην" 
χάζετο δ᾽ ἐκ βελέων. τοὶ δ᾽ ἔμβαλον ἀκάματον πῦρ 

Ἂς ΑΝ “ 3 3. 39. 5 , , ’ 
νηὶ θοῇ" τῆς δ᾽ αἶψα κατ᾽ ἀσβέστη κέχυτο φλόξ. 
ἃ Ν Ν ’ “ 93) 5). Ὡς 3 Ν 
ὡς τὴν μὲν πρύμνην πῦρ ἄμφεπεν" αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

μηρὼ πληξάμενος ἸΠατροκλῆα προσέειπεν" 125 

“ὄρσεο, διογενὲς Πατρόκλεες, ἱπποκέλευθε" 

λεύσσω δὴ παρὰ νηυσὶ πυρὸς δηΐοιο ἰωήν" 
Ν. ἊΝ “ [., Ν Ὁ) [4 Ν , 

μὴ δὴ νῆας ἕλωσι καὶ οὐκέτι φυκτὰ πέλωνται" 

δύσεο τεύχεα θᾶσσον, ἐγὼ δέ κε λαὸν ἀγείρω." 

Ὡς φάτο, Πάτροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ. 130 
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε 

καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 
δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε 

’ 5 [ [2 9 ’ 

ποικίλον ἀστερόεντα ποδώκεος Αἰακίδαο. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 135 

χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε" 
Ν. ΟΡ. ΡΥΣΕν μ0) ,ὔ “ Μ , 

κρατὶ ὃ ἐπ᾿ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν 

Τ1Ο ῥέεν ἄσπετος οἰΐ. ΜΙ Δοῖοῦ. νἱ. 3. 2 120 κεῖρε ΔΓ. (ἸακῶΞς) 
ΤταΑΒονέσονενι γον; κείρει ν.]. απέ., να]ρ, 121 βούλετ᾽ 
ἀρήγειν Ὧ5 Ὁ Μ1|Σ νν»5"νν-: 124. τῆΞ μὲν πρύμνης 6 5 Ὁ Τ Δ]. 
127] ἰωήν ΙΡΑ ΒΟ ΝΈΟΝβ:); ἐρωήν Ν45511. να]ρ. 1298 

Μυρμιδόνων ἤν πού τι φόως Δαναοῖσι γένηται 
ααά. ἃ 1. νι 134 κακῶν βελέων ἀλεωρήν ν.]. απί. 



16.ὡ. ΙΛΙΑΔΟΣ Π 

ἵππουριν" δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. 
εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε, τά οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. 
ἔγχος δ᾽ οὐχ ἕλετ᾽ οἷον ἀμύμονος Αἰακίδαο, 140 

βριθὺ μέγα στιβαρόν" τὸ μὲν οὐ δύνατ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιῶν 

πάλλειν, ἀλλά μιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι ᾿Αχιλλεύς, 
ἰ ," ἊΝ τ ἤὴ ΄ ’ὔ Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων 

Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν. 

ἵππους δ᾽ Αὐτομέδοντα θοῶς ζευγνῦμεν ἄνωγε, 145 
τὸν μετ᾽ ᾿Αχιλλῆα ῥηξήνορα τῖε μάλιστα, 
πιστότατος δέ οἱ ἔσκε μάχῃ ἔνι μεῖναι ὁμοκλήν. 

“ Ν Ν ΡῚ 7 “ Ν 3 “ “ 
τῷ δὲ καὶ Αὐτομέδων ὕπαγε ζυγὸν ὠκέας ἵππους, 
»“ Γ ΧΝ ,ὔ ἊΣ εἰ “ [2 

Ξάνθον καὶ Βαλίον, τὼ ἅμα πνοιῇσι πετέσθην, 
ἈΝ Υ̓ ᾽ὔ ΠῈΣ ἢ “ , 

τοὺς ἔτεκε Ζεφύρῳ ἀνέμῳ ᾿Αρπυια 1]οδάργη, 150 
“ 3 ΄ 

βοσκομένη λειμῶνι παρὰ ῥόον ᾿Ωκεανοῖο. 

ἐν δὲ παρηορίησιν ἀμύμονα Πήδασον ἵει ρηορίῃσιν ἀμύμ . 
’ εἰ 5}. Ὁ. 7 3:05 ’ὔ’ 

τὸν ῥά ποτ᾽ ᾿᾽ΗΠετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ᾽ ᾿Αχιλλεύς, 
ἃ Ἀ ἂν ΟΝ ε ») {ὦ 3 ὃς καὶ θνητὸς ἐὼν ἕπεθ᾽ ἵπποις ἀθανάτοισι. 

Μυρμιδόνας δ᾽ ἄρ᾽ ἐποιχόμενος θώρηξεν ᾿Αχιλλεὺς 155 
Ιέ 5 ΤΟΝ ΄, Ν ΄ ε Ν ’ ἃ 

πάντας ἀνὰ κλισίας σὺν τεύχεσιν" οἱ δὲ λύκοι ὡς 
3 ΝΣ ἘΣ ΣΝ Ν Ν ΒᾺ 5 7 

ὠμοφάγοι, τοῖσίν τε περὶ φρεσὶν ἄσπετος ἀλκὴ, 
“ 9. Οἰνὰ Ν 7 ΝΜ ’ὔ οἵ τ ἔλαφον κεραὸν μέγαν οὔρεσι δῃώσαντες 
7 -“ “. δάπτουσιν" πᾶσιν δὲ παρήϊον αἵματι φοινόν" 

καί τ᾽ ἀγεληδὸν ἴασιν ἀπὸ κρήνης μελανύδρου τόο 
“ “- 

λάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῇσιν μέλαν ὕδωρ 
“ Ψ ’ ὔ «“ .] , δ 

ἄκρον, ἐρευγόμενοι φόνον αἵματος" ἐν δέ τε θυμὸς 
7 

στήθεσιν ἄτρομός ἐστι, περιστένεται δέ τε γαστήρ' 
“ ’ὔ « 7 3. Ν ͵ 

τοῖοι Μυρμιδόνων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες 

ἀμφ᾽ ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο 165 

ῥώοντ᾽- ἐν δ᾽ ἄρα τοῖσιν ἀρήϊος ἵστατ᾽ ᾿Αχιλλεύς, 

140 «ἰἢ. Ζεη. 141-144 οπι. Ζεη. 143 πόρε εἰ τάμε Ατ. 
(διχῶς) : πόρε ΟΕ ΆΙΡΥ ΑΒΟΝΊ; τάμε ςεί. 144 ἐν κορυφῇς Ατ. 
11: 109 150 Πόδαργος Ζεη. : Ποδάρκη ἂς ΝΈ ν52 151 Ὠκεανοῖο! 
ριδανοῖο Βπιξ Ν12 18 ῬἘΖ 55. ν. ]. Επι.., οἵ, Βαΐγ. 2ο 156 πάντῃ Ζεῃ. 

157 φρένας Ὁ 161: λάψαντες Ζεῃ. Ὁ ΝΜ Μ Με Νέἐ 010 ν26 

ΗΟΜ.ΟΙ1. 138-24 6 
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9 ’, Ὁ“ ἈΝ, 5.5 Ν 3 , ὀτρύνων ἵππους τε καὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας. 
[2 Ὅλ Ὁ “ , ε " ᾿ς 

ΠῈΕεντήκοντ ἦσαν νῆες θοαΐ, ἧσιν ᾿Αχιλλεὺς 
ς “ ἃ. ’ ἐς Τροίην ἡγεῖτο Διὶ φίλος" ἐν δὲ ἑκάστῃ 

πεντήκοντ᾽ ἔσαν ἄνδρες ἐπὶ κληΐσιν ἑταῖροι" 
πέντε δ᾽ ἄρ᾽ ἡγεμόνας ποιήσατο τοῖς ἐπεποίθει 

σὴμαίνειν: αὐτὸς δὲ μέγα κρατέων ἤνασσε. 

τῆς μὲν ἰῆς στιχὸς ἦρχε Μενέσθιος αἰολοθώρηξ, 
υἱὸς Σπερχειοῖο, διιπετέος ποταμοῖο" 
ὃν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ, καλὴ Πολυδώρη, 

Σπερχειῷ ἀκάμαντι, γυνὴ θεῷ εὐνηθεῖσα, 
ϑϑϑιας 9 Ἅ , ’, ς“ αὐτὰρ ἐπίκλησιν Βώρῳ, Περιήρεος υἷι, 

Ψ .:9 5 Ϊ᾿ ἊΝ 5 ΄, [ ὅς ῥ᾽ ἀναφανδὸν ὄπυιε, πορὼν ἀπερείσια ἕδνα. 
“ ΘΕΌΝ Ψ 3 7... ε , 

τῆς δ᾽ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε, 

παρθένιος, τὸν τίκτε χορῷ καλὴ Πολυμήλη, 

Φύλαντος θυγάτηρ᾽ τῆς δὲ κρατὺς ᾿Αργειφόντης 
ρον, 3 3 -“ 5 Ν Ν , 
ἡράσατ᾽, ὀφθαλμοῖσιν ἰδὼν μετὰ μελπομένῃσιν 
9 ΚΟΥ: Ὁ 10) ͵ Ι “ 

ἐν χορῷ ᾿Αρτέμιδος χρυσηλακάτου κελαδεινῆς. 

αὐτίκα δ᾽ εἰς ὑπερῷ᾽ ἀναβὰς παρελέξατο λάθ ρᾷ ς παρ ρῃ 
« ’ὔ’ 9 [ ’ [4 [Δ Ὁ») Ν εΝ 

Ἑρμείας ἀκάκητα, πόρεν ὃέ οἱ ἀγλαὸν υἱὸν 

Εὔδωρον, πέρι μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν. 
ο. τως 9 Ν Ἂν ’ ’ 3, Ψ 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τὸν γε μογοστόκος Εἰλείθυια 

ἐξάγαγε πρὸ φόωσδε καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς, 
Ν. Ν 9 “ Ν , 3 7 

τὴν μὲν Εχεκλῆος κρατερὸν μένος Ακτορίδαο 

ἠγάγετο πρὸς δώματ᾽, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα, 

τὸν δ᾽ ὁ γέρων Φύλας εὖ ἔτρεφεν ἠδ᾽ ἀτίταλλεν, 
3 ’ ς »ν 9. ΛδῈνΝ εν 4. ἀμφαγαπαζόμενος ὡς εἴ θ᾽ ἑὸν υἱὸν ἐόντα. 
΄“ Ὡς ἐφ ’ὔ’ 9 2.. ς 

τῆς δὲ τρίτης Πείσανδρος ἀρήϊος ἡγεμόνευε 

Μαιμαλίδης, ὃς πᾶσι μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσιν 

ἔγχεϊ μάρνασθαι μετὰ Πηλεΐωνος ἑταῖρον. 

τῆς δὲ τετάρτης ἦρχε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ, 

170 

175 

180 

185 

190 

105 

τόρ δὲ 6 51 «]. : δ᾽ ἄρ᾽ νυ]ρ. 175 ὃν ΔΙΓΙΒίΟΡΗ. ΑΓ. ΟΕΒΡΑΒΟ 
ψιι: τὸν νι]ρ.. 177 υἷι Ἡ η. νι!]Ρ΄. : υἱεῖ 4111, Μ8 ΜῈ ΡῚ 185 «ἰἢ. 
Ατ. 188 πρὸ φόωσδε Ζεη. νιιΐρ. : φώωσδε Ατδίορῃ. Αγ. Α Β ΙΚεῚ ΒΥ; 
φόωσδε (οπΊ. πρὸ) ΟΡ ΌΟΞΣΝΙ ΝΟ; φάοσδε ἔ 196 γερήνιος ἱππότα 
αι. 5ΒΙ1,ΡΤ 



16. ΙΛΤΑΆΘΣ Ἢ 

πέμπτης δ᾽ ᾿Αλκιμέδων, Λαέρκεος υἱὸς ἀμύμων. 
ττςς 5 Ν Ν [ ὑπ ΤῸ: , 3 ἈἉ 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντας ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ᾿Αχιλλεὺς 
“ ἃς 7 Ν ϑ 5ΠΕΝ “- " 

στῆσεν ἐὺ κρίνας, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλε:" 

““ Μυρμιδόνες, μή τίς μοί ἀπειλάων λελαθέσθω, 200 
δ 3. ὩἷΝἬ Ν ὩΣ ο) “- 72 

ἃς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἀπειλεῖτε Τρώεσσι 
Ϊ᾿ Ρ πὐγ ς Ν ’ ’,ὕ 3 3 [ 4 

πανθ᾽ ὑπὸ μηνιθμόν, καί μ' ἡτιάασθε ἕκαστος" 

“σχέτλιε Πηλέος υἱέ, χόλῳ ἄρα σ᾽ ἔτρεφε μήτηρ, 
7 ἃ Ν 

νηλεές, ὃς παρὰ νηυσὶν ἔχεις ἀέκοντας ἑταίρους" 
, 

οἴκαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα ποντοπόροισιν 205 
κ᾿ 2 ΕΝ -“ ἃ ’ "᾿ “΄'ἴ͵'3 

αὖτις, ἐπεί ῥὰ τοι ὧδε κακὸς χόλος ἔμπεσε θυμῷ. 
ΧΞΕΝ Κι 3 “ 

ταῦτά μ᾽ ἀγειρόμενοι θάμ᾽ ἐβάζετε" νῦν δὲ πέφανται 
’ 7 Υ̓͂ [- ἊΝ »» ΡΥ ΘΟ ἘΜῈ 

φυλόπιδος μέγα ἔργον, ἕης τὸ πρίν γ᾽ ἐράασθε. 
“Υ͂ Ν ῸΣ Υ̓ Ἥ ,ὔ 392 

ἔνθα τις ἄλκιμον ἦτορ ἔχων Τρώεσσι μαχέσθω. 
ὰ Ὡς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. 210 

μᾶλλον δὲ στίχες ἄρθεν, ἐπεὶ βασιλῆος ἄκουσαν. 
ε Ὁ (ὦ - ΣΤΟΝ, 5 “ “ ’ὔ 

ὡς δ᾽ ὅτε τοῖχον ἀνὴρ ἀράρῃ πυκινοῖσι λίθοισι 

δώματος ὑψηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων, 
ὰ μ᾿ ’, , ἘΡΎΡΟΣ ,ὕ 3 ᾽, 
ὡς ἄραρον κόὀρυθὲές τε καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. 
5 ὯΝ 3... ΟἿ 73 ΚΚΥ » ’ 5 [4 9.9 7 

ἀσπὶς ἂρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα ὃ᾽ ἀνήρ" 215 
“- Ὁ). Ὁ ΄ , “ ’ 

ψαῦον δ᾽ ἱππόκομοι κόρυθες λαμπροῖσι φάλοισι, 
, ε Ἂς .9 , 3 [4 

νευόντων, ὡς πυκνοὶ ἐφέστασαν ἀλλήλοισι. 
ἤ Ν , 5} Ὁ) 7 7 

πάντων δὲ προπάροιθε δύ ἀνέρε θωρήσσοντο, 

Πάτροκλός τε καὶ Αὐτομέδων, ἕνα θυμὸν ἔχοντες, 

πρόσθεν Μυρμιδόνων πολεμιζέμεν. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 220 
“" εν» »] ’ὔ “ 5 ἈΩΡῚ Ν ζτδίττας θῶς “ 

βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐς κλισίην, χηλοῦ δ᾽ ἀπὸ πῶμ ἀνέῳγε 

καλῆς δαιδαλέης, τήν οἱ Θέτις ἀργυρόπεζα 
“- Ἂς 

θῆκ᾽ ἐπὶ νηὸς ἄγεσθαι, ἐῦ πλήσασα χιτώνων 
ἐ χλαινάων τ᾽ ἀνεμοσκεπέων οὔλων τε ταπήτων. 

ἔνθα δέ οἱ δέπας ἔσκε τετυγμένον, οὐδέ τις ἄλλος 225 
ῦϑος Ά ΄“ Ψ 3 3 5 “ Μ “5 

οὐτ ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ᾿ αὐτοῦ αἴθοπα οἶνον, 

202 μητιάασθε Ζεῃ. 207 ταῦθ᾽ ἅμ᾽ ἩἨεττηϊα5 Ὁ Ῥ" 6 οαεν! 
215 κόρυθ᾽ ν.]. απί. 2τ8 θωρήσσεσθον» Α 1.5 ν}ὶν5: 223 ἄγεσθαι) 
ἰόντι Ζει. Ατὶβίορῃ. ἐνιπλήσασα 6: ἐμπλ. ᾳ 5: 

θ 



16. ΠΛ ΑΟΣΤΥΙ 

» { “ “ Ν Ν ,’ 
οὔτε τεῳ σπένδεσκε θεῶν, ὅτε μὴ Διὶ πατρι. 
ΜΕ δι ΧΆ. “ Ν 3 ’ ΄ 

τὸ ῥα τότ᾽ ἐκ χηλοῖο λαβὼν ἐκάθηρε θεείῳ 

πρῶτον, ἔπειτα δ᾽ ἔνιψ᾽ ὕδατος καλῇσι ῥοῇσι ΏΤΟΙ» ΠΟ ΡΟΉΘΙΗ; 
“ 3 “Φ νίψατο δ᾽ αὐτὸς χεῖρας, ἀφύσσατο δ᾽ αἴθοπα οἶνον. 230 

»ν ϑου ον, Ν ’ ῳ “. - Ν ὧν εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον 
οὐρανὸν εἰσανιδών: Δία δ᾽ οὐ λάθε τερπικέραυνον'" 

“Ζεῦ ἄνα, Δωδωναῖε, Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, 

Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου' ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ 
Ν ’ Ἄν ΜΕ, “ 3 ’ ΄ σοὶ ναίουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι. 235 

ΦΎΕΙΝ, 7 ΦΥΤΌΝ Υ̓ Ν 3 , ἡμὲν δή ποτ᾽ ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο, 
’, ἊΝ 93 ,ὔ ( 3. ΧΆ) Ν 3 “. 

τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα ὃ ἴἵψαο λαὸν ᾿Αχαιῶν, 
3.3 ἡ δὶ “ ΤΌΘ 09, Ω͂ 47 
ἠδ᾽ ἐτι καὶ νῦν μοι τόδ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ'" 

αὐτὸς μὲν γὰρ ἐγὼ μενέω νηῶν ἐν ἀγῶνι, 
ἀλλ᾽ ἕταρον πέμπω πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσι 240 

μάρνασθαι' τῷ κῦδος ἅμα πρόες, εὐρύοπα Ζεῦ, 
5) 5 - θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ “Ἑκτωρ 

» ΒΕ ε ἊΝ “ ) { ἐ εἴσεται ἦ ῥα καὶ οἷος ἐπίστηται πολεμίζειν 
ἡμέτερος θεράπων, ἢἦ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι 

2 3 ς ΘΟ ΣΝ ΄ » Ἂς ΄“ ΕΝ 

μαίνονθ᾽, ὁππότ᾽ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον ᾿Αρηος. 245 
ΦΌΝΟΝ 2 , 9.1.5 Ν ΄“- [ὲ 2 ΄ ’ὔ αὐτὰρ ἐπεί κ᾿ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται, 

ἀσκηθής μοι ἔπειτα θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκοιτο 

τεύχεσί τε ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν. 
ὰ “ Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεύς. 

“ ὃ Ψ Ν δῷ 4 εἴ δ᾽ 5 νῇ σε 250 τῷ δ᾽ ἕτερον μὲν δῶκε πατήρ, ἕτερον δ᾽ ἀνένευσε 
νηῶν μέν οἱ ἀπώσασθαι πόλεμόν τε μάχην τε 

δῶκε, σόον δ᾽ ἀνένευσε μάχης ἐξ ἀπονέεσθαι. 
Ρ ε Ν ᾽ὔ ἊΝ 3 ἰἐ Ν Ἁ ἤτοι ὁ μὲν σπείσας τε καὶ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ 

227 ὅτε ν.]. απξ., να ]ρ. : ὅτι Ατὶ Εἰ σρ  ΑΝ! 228 τό ῥα Δτ. 
να ]ξ.. : τόρρα ν.]. ἀπξ.) ὁ 8 3 : τόν ῥα })5" Ὁ5" ξ5' ΒΟ ν!δ 231 στὰς] 
ἀνστὰς Ὧ" : στὰς ἐν 1.10 Κ82 233 Δωδωναῖε) Φηγωναῖε Ζεη.: Βωδωναῖε 
ν. ]. δπῖ. : ἀναδωδωναῖε (ὑφ᾽ ἕν) 4]. 5 ΒΙΕΤΡΤ Πελαργικέ εἴ 
Πελαστικέ αυ. ΚΑ. , [ ΒΙΡΤ 234 δυσχειμέρου] πολυπίδακος Ζεῃ. 
Σελλοὶ] Ἑλλοὶ ν.]. ΑΡ. Θίγεα. 5328 εἰ βοῦοὶίὶ. 237 αἰἢ. Ατιβίορῃ. 
ΑΓ. : οπ. Ζεη. 243 ἐπιστέαται Ζεῃ. 247 ἱκέσθω ὰ Ῥ τὰ Σ 

252 σάον εἰ σόον ΑΥ. (διχῶς) : σόον σοαάα. , 



16.(Ὀ. ἹΛΙΑΔΟΣ Π 

“ ,ὕὔ - 
ἂψ κλισίην εἰσῆλθε, δέπας δ᾽ ἀπέθηκ᾽ ἐνὶ χηλῷ, 

στῆ δὲ πάροιθ᾽ ἐλθὼν κλισίης, ἔτι δ᾽ ἤθελε θυμῷ 
᾽ “- εἰσιδέειν Τρώων καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπιν αἰνήν. 

ϑ τε Ἂὦ 

Οἱ δ᾽ ἅμα Πατρόκλῳ μεγαλήτορι θωρηχθέντες 
»“᾿ » ϑυ..5 Ν [2 ἤ ν» ἔστιχον, ὄφρ᾽ ἐν͵ Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν. 

Ὁ Ν 76 Ν ΄, 2 , 3 “ αὐτίκα δὲ σφήκεσσιν ἐοικότες ἐξεχέοντο 
53 “ ἃὰ “ 3 ’ Υ̓ 

εἰνοδίοις, οὺς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες, 
ΣᾺΝ ’ ξῳ ο Ν ΘΑ ΦΙΩΝ 

αἰεὶ κερτομέοντες, ὁδῷ ἔπι οἰκί᾽ ἔχοντας, 
,ὔ Χ Ν Ν ἰὲ ἴω νηπίαχοι: ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι τιθεῖσι. 

Ν 3 » ͵7 Ν 97 ςς », 

τοὺς ὃ εἴ περ παρὰ τίς τε κιὼν ἄνθρωπος ὁδίτης 
’ 3. ε 3 9. 53 5 κινήσῃ ἀέκων, οἱ δ᾽ ἄλκιμον ἦτορ ἔχοντες 

πρόσσω πᾶς πέτεται καὶ ἀμύνει οἷσι τέκεσσι. 
“ ’ , Ψ»" Ν ἢ Χ “ 

τῶν τότε Μυρμιδόνες κραδίην καὶ θυμὸν ἔχοντες 
2 “ 3 ,ὔ Ν ΘΙ) 5» ’ ἐκ νηῶν ἐχέοντο' βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει. 

«ἢ Πάτροκλος δ᾽ ἑτάροισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀΐσας" 

“Μυρμιδόνες, ἕταροι [Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος, 
7 “- 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς, 
ε ΝΟ Ὁ 7 «δ ΑΓ 

ὡς ἂν [Πηλεΐϊδην τιμήσομεν, ὃς μέγ ἄριστος 
Ι ᾿Αργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες, 

“ Ν Ν 3 τς 35 Τὰς ’ὔ 3 “ 
γνῷ δὲ καὶ ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων 
ἃ » Φ ΦΟΝ, 3 “- 5. Ν , 39 ἣν ἄτην, ὅ τ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτεισεν. 

ἃ οὐ τῆθος » , Ν Ν ΟΝ 
ὡς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου, 

᾽ ΄“. 

ἐν δὲ πέσον Τρώεσσιν ἀολλέες" ἀμφὶ δὲ νῆες 
᾿ ’ 5.5» ἥ Ἐ..5.}.95 - σμερδαλέον κονάβησαν ἀὐσάντων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν. 

Τρῶες δ᾽ ὡς εἴδοντο Μενοιτίου ἄλκιμον υἱόν, 

αὐτὸν καὶ θεράποντα, σὺν ἔντεσι μαρμαίροντας, 

πᾶσιν ὀρίνθη θυμός, ἐκίνηθεν δὲ φάλαγγες, 
΄“- τ ἐλπόμενοι παρὰ ναῦφι ποδώκεα Πηλεΐωνα 

“ ῆ 

μηνιθμὸν μὲν ἀπορρῖψαι, φιλότητα δ᾽ ἑλέσθαι" 

πάπτηνεν δὲ ἕκαστος ὅπῃ φύγοι αἰπὺν ὄλεθρον. 

265 

270 

275 

280 

254 κλισίηνδ᾽ οα 1.15 ν5 ἀπέθηκ᾽ Ατ. νυΐρ. : ἐπέθηκ᾽ Τῖϑ ν1: 
ἀνέθηκ᾽ οα 1,}ὃ 8561 αἷμ. Ατιβίορῃ. Ασ. ἔχοντας ΑΥ. (καὶ 
ἅπασαι), να]. : ἔχοντες Ὧ" 53 Δ ΕΙοτΣ ΒΟ Νἔ ν15 272 ἀατηπαὶ 
Θεῖειςιβ 281 ἐλπόμεναι Ζεη. 



16.ἁἩ. ἹΛΙΑΔΟΣ ΤΠ 

Πάτροκλος δὲ πρῶτος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 
5 Ἂν ἊΣ , “ ΄-“ , ἀντικρὺ κατὰ μέσσον, ὅθι πλεῖστοι κλονέοντο, 

δι ’, ’ὔ νηΐ πάρα πρύμνῃ μεγαθύμου Πρωτεσιλάου, 
Ν [4 ἃ χ ε ἊΝ 

καὶ βάλε Τ]υραίχμην, ὃς ΠΠ]αΐονας ἱπποκορυστὰς 
ΝΜ, ς) 3 “ ὌΣ ΟΣ Γὦ) “ ΘΕ ΝΣ ε 

ἤγαγεν ἐξ ᾿Αμυδῶνος ἀπ᾽ ᾿Αξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος" 
Ν ’ Ν ὍΣ ε 5) τῇ » [4 

τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον" ὃ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίησι 
[ 

, 
κάππεσεν οἰμώξας, ἕταροι δέ μιν ἀμφὶ φόβηθεν 

Παίονες" ἐν γὰρ Πάτροκλος φόβον ἧκεν ἅπασιν 
ἡγεμόνα κτείνας, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. 
3) “ 3. Ν Φ. ΠΝ, 3 ’ ““ 

ἐκ νηῶν ὃ ἔλασεν, κατὰ ὃ ἔσβεσεν αἰθόμενον πῦρ. 

ἡμιδαὴς δ᾽ ἄρα νηῦς λίπετ᾽ αὐτόθι" τοὶ δὲ φόβηθεν 
Τρῶες θεσπεσίῳ ὁμάδῳ: Δαναοὶ δ᾽ ἐπέχυντο 
νῆας ἀνὰ γλαφυράς" ὅμαδος δ᾽ ἀλίαστος ἐτύχθη. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλῆς κορυφῆς ὄρεος μεγάλοιο 
γ, ἊΝ ͵ ’ {4 

κινήσῃ πυκινὴν νεφέλην στεροπηγερέτα Ζεύς, 
3 “ ἔκ τ᾽ ἔφανεν πᾶσαι σκοπιαὶ καὶ πρώονες ἄκροι 

Ν , 9 ’ ο μήν, ἐρ Τἢ (ς Ϊ “ 9 “ καὶ νάπαι, οὐρανόθεν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπερράγη ἄσπετος αἰθὴρ, 

ὡς Δαναοὶ νηῶν μὲν ἀπωσάμενοι δήϊον πῦρ 
: ϑιπν τὴ 9 3 », 5.5 4 

τυτθὸν ἀνέπνευσαν, πολέμου δ᾽ οὐ γίγνετ ἐρωὴ" 

οὐ γάρ πώ τι Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν 
4 , Ι »} Ν “ 

προτροπάδην φοβέοντο μελαινάων ἀπὸ νηῶν, 
3 Ὸ ΟΡ ΚΡ Ὁ Χ3. 0} 7 “- ϑΕ χα, ’ 3 
ἀλλ΄ ἐτ΄ ἀρ ἀνθίσταντο, νεῶν δ᾽ ὑὕποεικον ἀναγκῇῃ. 

“ 

Ἔνθα δ᾽ ἀνὴρ ἕλεν ἄνδρα κεδασθείσης ὑσμίνης 
ε ’ὔ “. Ν, ’ὔ ΚΝ εΝ ἡγεμόνων. πρῶτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 
αὐτίκ᾽ ἄρα στρεφθέντος ᾿Αρηϊλύκου βάλε μηρὸν 

ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε" 
Φδν 5. 5 , Υ̓͂ ίς Ν Ν ΕΣ ΤΑΝ » ῥῆξεν δ᾽ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 

’ “. κάππεσ᾽" ἀτὰρ Μενέλαος ἀρήϊος οὗτα Θόαντα 
, ΄, 53,..5 , “ Ν - στέρνον γυμνωθέντα παρ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα. 

.“ Φυλείΐδης δ᾽ Αμφικλον ἐφορμηθέντα δοκεύσας 
᾿ ’ ἔφθη ὀρεξάμενος πρυμνὸν σκέλος, ἔνθα πάχιστος 

203 ἀκάματον πῦρ ν.]. ἴθ Α 800 ἀπερράγη Ὦ 201 νηὸς Ὦ 

290 

3200 

305 

310 

804 ἐφέβοντο 1 [710 8310 γαίῃ ΞΘ ΪΛτ  Ψ!: γαίης νυ]δ, 313 ὕφορ- 
μηθέντα ΑτἸδίορῃ. Ν΄ (ν.) 



16. ἼἸΙΑΤΆΑΔΟΣ. ΗΝ 

Ν, 4 ’ , Ν 3, αἢ 3 “ μυὼν ἀνθρώπου πέλεται" περὶ δ᾽ ἔγχεος αἰχμῇ 
“ ᾽ὔ Ν Ν ’ » 

νεῦρα διεσχίσθη" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κἀλυψε. 

Νεστορίδαι δ᾽ ὁ μὲν οὔτασ᾽ ᾿Ατύμνιον ὀξέϊ δουρὶ 

᾿Αντίλοχος, λαπάρης δὲ διήλασε χάλκεον ἔγχος" 
ἤριπε δὲ προπάροιθε. Μάρις δ᾽ αὐτοσχεδὰ δουρὶ 
ΣΑΙ ἿΝ , 2 ’ 7 λ θ 7] ντιλόχῳ ἐπόρουσε κασιγνήτοιο χολωθείς, 

Ν ’ , “ Ὁ ΠΟΤῚ ’ὔ͵ 7ὔ 

στὰς πρόσθεν νέκυος" τοῦ δ᾽ ἀντίθεος Θρασυμήδης 
Υ 3 ᾽ Ν 3 Ι 93), “ 7 ἔφθη ὀρεξάμενος πρὶν οὐτάσαι, οὐδ᾽ ἀφάμαρτεν, 
5 μᾺ Ν Ν ζῇ Χ 3 Ν 
ὦμον ἄφαρ’ πρυμνὸν δὲ βραχίονα δουρὸς ἀκωκὴ 

5 1.5.3....5 δ ’ 3 Ν 3.95 4 ᾿Ψ' ΓΑ 
δρύψ᾽ ἀπὸ μυώνων, ἀπὸ δ᾽ ὀστέον ἄχρις ἄραξε" 

δούπησεν δὲ πεσών, κατὰ δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. 

ὡς τὼ μὲν δοιοῖσι κασιγνήτοισι δαμέντε 
βήτην εἰς "Ἔρεβος, Σαρπηδόνος ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 
φ » τ δ. ἤ [τὰ ε ἍΜ, υἷες ἀκοντισταὶ Αμισωδάρου, ὅς ῥα Χίμαιραν 

θρέψεν ἀμαιμακέτην, πολέσιν κακὸν ἀνθρώποισιν. 
Αἴας δὲ Κλεόβουλον ᾿Οἰλιάδης ἐπορούσας 
ζωὸν ἕλε, βλαφθέντα κατὰ κλόνον" ἀλλά οἱ αὖθι 
λῦσε μένος, πλήξας ξίφει αὐχένα κωπήεντι. 
πᾶν δ᾽ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι" τὸν δὲ κατ᾽ ὄσσε 
ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 
Πηνέλεως δὲ Λύκων τε συνέδραμον" ἔγχεσι μὲν γὰρ 

ἤμβροτον ἀλλήλων, μέλεον δ᾽ ἠκόντισαν ἄμφω" 
τὼ δ᾽ αὖτις ξιφέεσσι συνέδραμον. ἔνθα Λύκων μὲν 

ἱπποκόμου κόρυθος φάλον ἤλασεν, ἀμφὶ δὲ καυλὸν 
’ 2 , ε ΔΚ φ δι) ὰ 5 , -“ φάσγανον ἐρραίσθη" ὃ δ᾽ ὑπ᾿ οὔατος αὐχένα θεῖνε 

Πηνέλεως, πᾶν δ᾽ εἴσω ἔδυ ξίφος, ἔσχεθε δ᾽ οἷον 

δέρμα, παρηέρθη δὲ κάρη, ὑπέλυντο δὲ γυῖα. 
Μηριόνης δ᾽ ᾿Ακάμαντα κιχεὶς ποσὶ καρπαλίμοισι 
νύξ᾽ ἵππων ἐπιβησόμενον κατὰ δεξιὸν ὦμον" 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ᾽ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς. 

᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ᾿Ἐρύμαντα κατὰ στόμα νηλέϊ χαλκῷ 

315 

320 

325 

3390 

340 

345 

315 αἰχμῇ] ὁρμῇ οἂ κι 1,13 γ53 217 οὐτάς- ν.ἷ. εηϊ. 4238 καυλὸν 
οἄσφιλῃ : καλὸν νι]ρ΄, 345 ᾿᾽Ορύμαντα ν.]. δῃΐ. 



106.ὡὈ ΙΛΙΑΔΟΣ Π 

νύξε' τὸ δ᾽ ἀντικρὺ δόρυ χάλκεον ἐξεπέρησε: 
Ι ΘΙ, ἢ Ι ᾿ 5. ΠΥ 1.5 , 4 

νέρθεν ὑπ ἐγκεφάλοιο, κέασσε ὃ ἄρ᾽ ὀστέα λευκά" 

ἐκ δὲ τίναχθεν ὀδόντες, ἐνέπλησθεν δέ οἱ ἄμφω 
“ 5 ,ὔ ἈΝ 3. ἌΡ τς ΄ Ἂϊ ΄᾿“ ζα 

αἵματος ὀφθαλμοί: τὸ ὃ ἀνὰ στόμα καὶ κατὰ ῥῖνας 

πρῆσε τς θανάτου δὲ μέλαν νέφος ἼΠ Ε ΠΠΠ 350 
Οὗτοι ἄρ᾽ ΠΕ Δαναῶν ἕλον ἄνδρα ἕκαστος. 

ὡς δὲ λύκοι ἄρνεσσιν ὙΠ ἢ το 

σίνται, ὑπὲκ μήλων αἱρεύμενοι, αἵ τ᾽ ἐν ὄρεσσι 
3 ἤ “ ε Δ. Ι 

ποιμένος ἀφραδίῃσι διέτμαγεν" οἱ δὲ ἰδόντες 

αἶψα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα θυμὸν ἐχούσας" 355 
ὡς Δαναοὶ Τρώεσσιν ἐπέχραον" οἱ δὲ φόβοιο 
δυσκελάδου μνήσαντο, λάθοντο δὲ θούριδος ἀλκῆς. 

» 3.1. , ΑΝ 9 3 ὦ “ Αἴας δ᾽ ὁ μέγας αἰὲν ἐφ᾽ ᾿Εκτορι χαλκοκορυστῇ 
Ὡ 3. 9 » ς 3. ’ ΙΝ ἵετ᾽ ἀκοντίσσαι' ὁ δὲ ἰδρείῃ πολέμοιο, 
5 (ὃ » , 3 ’ ν 56 ἀσπίδι ταυρείῃ κεκαλυμμένος εὐρέας ὥμους, 36ο 
σκέπτετ᾽ ὀϊστῶν τε ῥοῖζον καὶ δοῦπον ἀκόντων. 
τ Ν Ν ἊΨ, Ι ε ΄ , ἡ μὲν δὴ γίγνωσκε μάχης ἑτεραλκέα νίκην" 
3 ἊΝ ΝΞ 2 , [ Θ᾽ ΣΙ ς ’, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀνέμιμνε, σάω δ᾽ ἐρίηρας ἑταίρους. 
Ὥς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπ’ Οὐλύμπου νέφος ἔρχεται οὐρανὸν εἴσω 

αἰθέρος ἐκ δίης, ὅτε τε Ζεὺς λαίλαπα τείνῃ, 365 
ὰ “ »] “ ,ὔ 9 7 , ὡς τῶν ἐκ νηῶν γένετο ἰαχή τε φόβος τε, 

5ΦῸΝ Ν “- , Ι “ λυ τ οὐδὲ κατὰ μοῖραν πέραον πάλιν. “Ἑϊκτορα ὃ ἵπποι 

ἔκφερον ὠκύποδες σὺν τεύχεσι, λεῖπε δὲ λαὸν 
Τρωϊκόν, οὺς ἀέκοντας ὀρυκτὴ τάφρος ἔρυκε. 
πολλοὶ δ᾽ ἐν τάφρῳ ἐρυσάρματες ὠκέες ἵπποι 370 
ἄξαντ᾽ ἐ ὕτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ᾽ ἀνάκτων ν πρώτῳ ῥυμῷ λίπον ἅρματ᾽ ἀνάκτων, 
Πάτροκλος δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων, 

δὰ Ν 40 ε ΝΕ 5 ὌΝ “ Τρωσὶ κακὰ φρονέων" οἱ δὲ ἰαχῇ τε φόβῳ τε 
“ 

πάσας πλῆσαν ὅδούς, ἐπεὶ ἂρ τμάγεν'" ὕψι δ᾽ ἀέλλη 

341 κέδασσε ο Ὧ59 Ν83 351. ἕλεν 1.12 ΜΊ0 ΝῚ ὙΠ ἄνδρα ἕκαστον 
᾿ Ἐκ δ]. : ἄνδρας ἀρίστου“ ν.]. ἰπ Α 853 ἀγρεύμενοι, γρ. 9 αἵ τ᾽ 

τ. (θηλυκῶς), σοἀά. 354 διέτμαγον ν.]. απί. 1)9 ἃ 4]. 358 ἐφ᾽] 
᾿ ἂ κ αἰ. 265 εὐδίης Βπηιδ ΡῚ ΡΙ], γρ. Μ13 λοίλαπα Ατ. να] Ρ.: 
λέῤατι ν. 1. δηξ. (ἐν τοῖς ΠΡ ἢ τὴ Ὁ 6 [119 869 ἔεργε Ῥ᾽ 

τπν. 
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[5] 
᾽ , » σκίδναθ᾽ ὑπὸ νεφέων, τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι 3} 

“- Ν ἠ 

ἄψορρον προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων. 
ΤῸ “-“ ’ 

Πάτροκλος δ᾽ ἣ πλεῖστον ὀρινόμενον ἴδε λαὸν, 
σε ἃ - ξιὰ 

τῇ ῥ᾽ ἔχ᾽ ὁμοκλήσας: ὑπὸ δ᾽ ἄξοσι φῶτες ἔπιπτον 
2 ’ 

πρηνέες ἐξ ὀχέων, δίφροι δ᾽’ ἀνακυμβαλίαζον. 
3 ΄ “ ἀντικρὺ δ᾽ ἄρα τάφρον ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι 380 

ὡ πο. Ι »} Ν "» ἄμβροτοι, οὺς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα, 
" ΕἾ Φ. τρϑαν 5Ὁ , ’ 

πρόσσω ἵέμενοι, ἐπὶ δ᾽ “Εκτορι κέκλετο θυμός" 
ἣ ἊΝ ᾽ ἈΝ ϑΡ, 5, 3 ἣ “ 
ετὸ γὰρ βαλέειν" τὸν ὃ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι. 

ὡς δ᾽ ὑπὸ λαίλαπι πᾶσα κελαινὴ βέβριθε χθὼν 
Μ ΟΣ τ. “ “ ’ , “ τ 

ἡματ᾽ ὁπωρινῷ, ὃτε λαβρότατον χέει ὕδωρ 385 
’ Φ ἬΧΕΡΊΌΟΝΝ, Ι Ψ Ζεύς, ὅτε δή ῥ᾽ ἄνδρεσσι κοτεσσάμενος χαλεπήνῇῃ, 

οἱ βίη εἰν ἀγορῆ σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας ἢ εἰν ἀγορῇ ρ μιστας, 
5 ἊΝ ’ὔ 2 “ »ἤ᾿ 3 9, ’ ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι, θεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες" 
τῶν δέ τε πάντες μὲν ποταμοὶ πλήθουσι ῥέοντες, 

πολλὰς δὲ κλιτῦς τότ᾽ ἀποτμήγουσι χαράδραι, 390 
3 ο) ζει ,ὕ “ ’ ΕἾ 
ἐς ὃ ἅλα πορφυρέην μεγάλα στενάχουσι ῥέουσαι 
ΔΥῸ 2 ’ γι [ε Ν 3.06.5 , 
εξ ὀρέων ἐπικάρ, μινύθει δὲ τε ἔργ ἀνθρώπων" 
ΩΝ “ δ [, Ι Ι, ὃς ἵπποι Τρῳαὶ μεγάλα στενάχοντο θέουσαι. 

Πάτροκλος δ᾽ ἐπεὶ οὖν πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας, ρ ρ 
ἂψ ἐπὶ νῆας ἔεργε παλιμπετές, οὐδὲ πόληος 395 
» « “ 5 , »} Ν ἊΝ 

εἰα ἱεμένους ἐπιβαινέμεν, ἀλλὰ μεσηγὺ 

νηῶν καὶ ποταμοῦ καὶ τείχεος ὑψηλοῖο 

κτεῖνε μεταΐσσων, πολέων δ᾽ ἀπετίνυτο ποινήν. 
ν νΑΝΕΣ ἡ ’ “ ἤ Ν “ ἐνθ᾽ ἤτοι ἹΤρόνοον πρῶτον βάλε δουρὶ φαεινῷ, 

στέρνον γυμνωθέντα παρ᾽ ἀσπίδα, λῦσε δὲ γυῖα’ 4090 

δούπησεν δὲ πεσών" ὁ δὲ Θέστορα, Ἤνοπος υἱόν, 
ΤΕ ἠὲ ε » ε Ν 3 ἢ 5.ΟΝ 7, δεύτερον ὁρμηθείς. ὁ μὲν εὐξέστῳ ἐνὶ δίφρῳ 
Ὁ: α. ,ὔ 2 Ν ’ὔ ᾿ 2 30. μον, “ ἧστο ἀλείς" ἐκ γὰρ πλήγη φρένας, ἐκ ὃ ἄρα χειρῶν 

476 ἄστυ ἑλιχθέντων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν ν.]. ἴπ Α 379 ἐξ ὀχέων] 
ἐξοπίσω ἃ 380 ἄρα )9η" ξἰταν»τ ἃ ΒΟ Ὁ ν" : ἀνὰ ςεΐ. ὑπέκθορο- 
οονΝ δ 381 οπῇ. νῈ]Ρ. : παρ. ΘΒΊΡ ΜΟΝΈ 384 βέβρυχε ἃ 

1ΕῸ- 385 ὀπωρινῷ  χειμερίω Ὁ Ἀ 393 Τρῳαὶ) Τρώων 1 Ὃ Ν᾽ 
394 ἀπέκερσε ὁ 5 Ν' Νὺ2: ἐπέκυρσε ἔπι ΒΟ Ὁ ΝΈ; πρώταις ἐνέκερσε 
φάλαγξι Ὁ" 8309 ποιμένα λαῶν ν.]. τηῖ. 
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ε ’ 2. ς 3. “. ͵7] Ν 

ἡνία ἠΐχθησαν---- δ᾽ ἔγχεϊ νύξε παραστὰς 

γναθμὸν δεξιτερόν, διὰ δ᾽ αὐτοῦ πεῖρεν ὀδόντων, 405 
6 Ν Ν ς Ν. ε Ν Υ̓ ς Ψ ἂν ἕλκε δὲ δουρὸς ἑλὼν ὑπὲρ ἄντυγος, ὡς ὅτε τις φὼς 

ἰ , “ ΄ὔ ς Ν. 3 Ν. 

πέτρῃ ἐπι προβλῆτι καθήμενος ἱερὸν ἰχθὺν 

ἐκ πόντοιο θύραζε λίνῳ καὶ ἤνοπι χαλκῷ" , ι ῆ ΧΟ ἐς 
ἃ 4 3. ΄, ’ Ν “ ὡς ἑλκ ἐκ δίφροιο κεχηνότα δουρὶ φαεινῷ, : 

κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ στόμ᾽ ἔωσε' πεσόντα δέ μιν λίπε θυμός. 4το 
ο. Ὡς ", 5.» 9) ,ὔ 9 ᾽ὔ ἰ ’ 

αὐτὰρ ἐπειτ Εἰρύλαον ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ 
[, Ν κ ε 5. (ὦ “-“ , μέσσην κὰκ κεφαλὴν" ἢ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη 

ἐν κόρυθι βριαρῇ" ὃ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαί ρυθι βριαρῇ ρα πρηνὴς ἐπὶ γαίῃ 
, 3 Ν “ ἤ ΄ “. "2 

κάππεσεν, ἀμφὶ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστης. 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ᾿Ερύμαντα καὶ ᾿Αμφοτερὸν καὶ ᾿Επάλτην, 415 
Τληπόλεμόν τε Δαμαστορίδην ᾿Εχίον τε Πύριν τε, 

Ἰφέα τ᾽ Εὔιππόν τε καὶ ᾿Αργεάδην Πολύμηλον, 

πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυβοτείρῃ : Χ ρῃ- 
3 »» 

Σαρπηδὼν δ᾽ ὡς οὖν ἴδ᾽ ἀμιτροχίτωνας ἑταίρους 
,ὔ χέρσ᾽ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμέντας, 430 
, Ὸν δῆ δ ς, 5.9 ἊΨ ’ ’ὔ κέκλετ᾽ ἄρ ἀντιθέοισι καθαπτόμενος Λυκίοισιν" 

“ αἰδώς, ὦ Λύκιοι: πόσε φεύγετε; νῦν θοοὶ ἔστε. 
3 Υ͂ Ν 2 Ν. ζνΔὉ). Ὁ Ὁ. ἵ Ψ᾿, ’ 

ἀντήσω γὰρ ἐγὼ τοῦδ ἀνέρος, ὄφρα δαείω 
ὩΦ Ὁ“ [2 Ἀ Ἂς Ν ΝΕ, δ 

ὃς τις ὃδε κρατέει καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε 

Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν γούνατ᾽ ἔλυσεν." 425 
Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε. 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν, ἐπεὶ ἴδεν, ἔκθορε δίφρου. 
« ) τὰ 3 ῳ) Ν ’ 5} “ 

οἱ δ᾽ ὥς τ αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες ἀγκυλοχεῖλαι 
,ὔ - πέτρῃ ἐφ᾽ ὑψηλῇ μεγάλα κλάζοντε μάχωνται, 

ὡς οἱ κεκλήγοντες ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν. 430 
“. [4 

τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω, 
ἭΠ Ν , ’ Υ̓ ’ ρὴν δὲ προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε" 

“ὦ μοι ἐγών, ὅ τέ μοι Σαρπηδόνα, φίλτατον ἀνδρῶν, 

4τι ἐπεσσύμενος Α 55. Ὁ Μβ8, ν.]. ἴῃ Τ' 420 δαμέντας] θανόντας Ἃ 
430 κεκλήγοντες Δ΄. ὡ ἃ ΕΞ5ΙΊΙΚΟΑΒΌΟΝΙΝ; κεκληγῶτες ΑΓ. 

εα. αἱξ. (καὶ αἱ πλείους) Μο ΡΥ : κεκληγότες νιι]6΄. 432-458 οἴ. 
(περιγράφει) Ζεη. 
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μοῖρ᾽ ὑπὸ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι. 

διχθὰ δέ μοι κραδίη μέμονε φρεσὶν ὁρμαίνοντι, 

ἢ μιν ζωὸν ἐόντα μάχης ἄπο δακρυοέσσης 
’ἤ 5 ἤ ’ὔ 93 7 ᾿ θείω ἀναρπάξας Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ, 

ἢ ἤδη ὑπὸ χερσὶ Μενοιτιάδαο δαμάσσω." 
ν “- 7 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη" 
{ςς 5 ’, , ἴω Ν “ 4 

αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἐειπες. 
ΕᾺ ἊΝ 3.» 7 » ἄνδρα θνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, 

ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι; 
[ 3 ΕΘΝ, » [ 2 ,ὔ ΝΡ τ 
ἕρδ᾽" ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαίνέομεν θεοὶ ἄλλοι. 
5 7 διεὶς Ν ΗΝ Ν , “- 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι 

Μ ἊΝ 7, ’ Ὡ“ ’ 

αἴ κε ζὼν πέμψῃς Σαρπηδόνα ὅνδε δόμονδε, 
΄“- , , 

φράζεο μή τις ἔπειτα θεῶν ἐθέλῃσι καὶ ἄλλος 
’ὔ ἃἁ 7 ΙΝ 3 Ἁ “ [4 ’ὔ’ 

πέμπειν ὃν φίλον υἱὸν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης" 
δὰ ἊΝ ΟΣ 5. [4 Ι͂ 

πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται 

υἱέες ἀθανάτων, τοῖσιν κότον αἰνὸν ἐνήσεις. 
ἀλλ᾽ εἴ τοι φίλος ἐστί, τεὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἦτορ, 
ΝΜ [ Υ̓͂ ΦΌΟΝ ρον κα ,ὔ ἤτοι μέν μιν ἔασον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

ὔ 3 ’ , ἴω 

χέρσ᾽ ὕπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμῆναι" 
νι ἃς 3 ἣν ΝΕ ’ ζ Δ Ν 53.» αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τόν γε λίπῃ ψυχή τε καὶ αἰών, 
, , , 7 Ν “2 Ὁ, πέμπειν μιν Θανατόν τε φέρειν καὶ νήδυμον Ὕπνον, 

3 Ὡ ἊΣ ’ὔ 3 ͵7 ΄ δ“ 

εἰς ὃ κε δὴ Λυκίης εὑρείης δῆμον ἵκωνται, 

ἔνθα ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε 

τύμβῳ τε στήλῃ τε" τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. μ Ἢ Ή ἡ) γ ρ γ ρ 5: 
ἃ Ν - “ ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε' 

ε ᾽ὔ ὡς , ΄ ΚΝ αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραζε 

παῖδα φίλον τιμῶν, τόν οἵ Πάτροκλος ἔμελλε 

φθίσειν ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι, τηλόθι πάτρης. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
͵ 3 

ἔνθ᾽ ἦτοι Πάτροκλος ἀγακλειτὸν Θρασύμηλον, 

440 

46ο 

1 ὧν Δ ἘΡΑΟ 1 5 179 τ τ γι: (ὺν ν'ὶ ὅπε. ναϊρ. 
450 φίλος ΑΥΙῬΕΒΣΑ πάρ. ΒΟ ΜΝ ν8::; φίλον ν. 1. δηΐ., 

να]ρ. 454 νήδυμον Ατ. ςοαάα. 455 ἵκηται Ν᾽} ἴῃ τδ5. : ἵκοιτο 
ΜΝ τη ἊΣ: 463 Θρασύμηλον ἃ ΑΒ ( 8]. : Θρασύμηδον τ 17}} γ52:; 
Θρασυμήδην Ὁ Θ 51 4]. : Θρασύδημον νι]. 
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Ψ 3. 15... ᾿ 3 Υ̓ 
ὃς ῥ' ἠἡῦς θεράπων Σαρπηδόνος ἠεν ἄνακτος, 

Ἁ ’ γι ἊΝ , “ Ν -“ 
τὸν βάλε νείαιραν κατὰ γαστέρα, λῦσε δὲ γυῖα. 465 
νν Ν. 3 3 “- Ν 3 ᾽ὔ Ν “ 

Σαρπηδὼν δ᾽ αὐτοῦ μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ 

δεύτερον ὁρμηθείς, ὁ δὲ Πήδασον οὔτασεν ἵππον 
ἔγχεϊ δεξιὸν ὦμον: ὁ δ᾽ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων, 

᾿ς: Ν ΘΙ ᾿» ’ 5 Ν δυὰς ’ 

κὰὸ δὲ πέσ᾽ ἐν κονίῃσι μακών, ἀπὸ δ᾽ ἔπτατο θυμός. 

τὼ δὲ διαστήτην, κρίκε δὲ ὠγόν, ἡνία δέ σφι 470 

σύγχυτ᾽, ἐπεὶ δὴ κεῖτο παρήορος ἐν κονίῃσι. 
“- Ν 3 ’ Ν [τά ᾿ 

τοῖο μὲν Αὐτομέδων δουρικλυτὸς εὕρετο τέκμωρ" 

σπασσάμενος τανύηκες ἄορ παχέος παρὰ μηροῦ, 
3. 5 , ’ 9. Ν ἀΐξας ἀπέκοψε παρήορον οὐδὲ μάτησε" 

τὼ δ᾽ ἰθυνθήτην, ἐν δὲ ῥυτῆρσι τάνυσθεν'" 475 
ἊΣ 3 “5, γι δ, ῇ ’ τὼ ὃ αὖτις συνίτην ἔριδος πέρι θυμοβόροιο. 

Ἔ»νθ᾽ αὖ Σαρπηδὼν μὲν ἀπήμβροτε δουρὶ φαεινῷ, 

Πατρόκλου δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ᾽ ἀκωκὴ 
" δι ν 3 3 ’, ς 3 κα, » “- 
ἔγχεος, οὐὃ ἐβαλ᾽ αὐτὸν: ὁ ὃ ὕστερος ὄρνυτο χαλκῷ 

Πάτροκλος" τοῦ δ᾽ οὐχ ἅλιον Πλο ἔκφυγε χειρός, 480 

ἀλλ᾽ ἐβαλ᾽ ἔνθ᾽ ἄρα τε ᾿ τ ἽΠῚ ἁδινὸν κῆρ. 

ἤριπε δ᾽ ὡς ὅτε τις δρῦς ἤριπεν ἢ ἀχερωΐς, 
ΘΝ Ἁ ’, Ἅ 2 » ,ὔ 4" 

ἠὲ πίτυς βλωθρὴ, τὴν τ᾽ οὔρεσι τέκτονες ἄνδρες 

ἐξέταμον πελέκεσσι νεήκεσι νήϊον εἶναι" 

ὡς ὁ πρόσθ᾽ ἵππων καὶ δίφρου κεῖτο τανυσθείς, 485 
βεβρυχώς, κόνιος δεδραγμένος αἱματοέσσης. 
ἠῦτε ταῦρον ἔπεφνε λέων ἀγέληφι μετελθών, 
αἴθωνα μεγάθυμον, ἐν εἰλιπόδεσσι βόεσσι, 
“ι ΄ έ ΕἸΕΤΑ πὰ ,ὔ 
ὥλετο τε στενάχων ὑπὸ γαμφηλῃσι λέοντος, 

ὡς ὑπὸ Πατρόκλῳ Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων 490 

467 δεύτερον Ατ. ῬΕ1 Α 55. ΒΟ Ὠ: δεύτερος ν. ]. δπΐ., νι]ρ’ 
οὕτασεν) ἤλασεν ῬὨΙδῖπο : ἢ 

ὁ δὲ Πήδασον ἀγλαὸν ἵππον 
τόν ῥά ποτ᾽ ᾿ετίωνος ἑλὼν πόλιν ἤγαγ᾽ ᾿Αχιλλεύς, 

ὃς καὶ θνητὸς ἐ ἐὼν ἕπεθ᾽ ἵπποις ἀθανάτοισι; 
τὸν βάλε δεξιὸν ὦμον κτλ. 

Αὐιβίδγομο {τιριμΐ  Τ' 470 κρίγε, τρίγε, τρίχε 5ΒΤΙΡΤ 
415 ῥυτῆριν. 1. 1ὉῸὙνΎ 486 βεβρυκώς ν. ]. δηΐ, 487 ὡς δ οτε 

488 ἐν ΑΓ. (αἱ πλείους), νι]. : ἐπ’ αἂ οἄϊ ΤΑ 55. 
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, 7 ᾽, ϑὺ πα 5. οὐ, « “ 

κτεινόμενος μενέαινε, φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον" 
“ , “ 

“Γλαῦκε πέπον, πολεμιστὰ μετ᾽ ἀνδράσι, νῦν σε μάλα χρὴ 
΄ αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν" 

“ ς3 ν, ’ ’ 3 ’ ») 

νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακός, εἰ θοὸς ἐσσι. 
ἴω ἋΣ »). ’ὕ͵ ε 7 Ν 

πρῶτα μὲν ὄτρυνον Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας, 495 
πάντῃ ἐποιχόμενος, Σαρπηδόνος ἀμφιμάχεσθαι" 

αὐτὰρ ἔπειτα καὶ αὐτὸς ἐμεῦ πέρι μάρναο χαλκῷ. 
ΝΥ ὟΝ Ἂ Ν Ἄσκιαν, ᾽’ὔ Ἁ » ὃ σοὶ γὰρ ἐγὼ καὶ ἔπειτα κατηφείη καὶ ὄνειδος 

Μ “΄ ἤ ’ » ᾽ Φι..Ά Ἁ ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερές, εἴ κέ μ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

τεύχεα συλήσωσι νεῶν ἐν ἀγῶνι πεσόντα. 500 

ἀλλ᾽ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα. 
ὰ Ὡς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν 

ὀφθαλμοὺς ῥῖνάς θ᾽" ὁ δὲ λὰξ ἐν στήθεσι βαίνων 

ἐκ χροὸς ἕλκε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες αὐτῷ ἕποντο" χροὸς ε δόρυ, προτὶ δὲ φρένες Ὁ ἔπΟῚ 

τοῖο δ᾽ ἅμα ψυχήν τε καὶ ἔγχεος ἐξέρυσ᾽ αἰχμήν. 505 

Μυρμιδόνες δ᾽ αὐτοῦ σχέθον ἵππους φυσιόωντας, 
ς “ 7 3 Ν 7 [ ν ΠΈΜΣ ἤ 

ἱεμένους φοβέεσθαι, ἐπεὶ λίπον ἅρματ᾽ ἀνάκτων. 

Γλαύκῳ δ᾽ αἰνὸν ἄχος γένετο φθογγῆς ἀΐοντι" 
ον} νΩΖη θ ὃ ́ εἰ 5 “ 3 3 ὃ ̓ὔ “ 
ὠρίνθη δέ οἱ ἥτορ, ὅ τ᾽ οὐ δύνατο προσαμῦναι. 

3 “ 

χειρὶ δ᾽ ἑλὼν ἐπίεζε βραχίονα" τεῖρε γὰρ αὐτὸν 510 

ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ 
-“ “ 

τεΐχεος ὑψηλοῖο, ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύνων. 

εὐχόμενος δ᾽ ἄρα εἶπεν ἑκηβόλῳ ᾿Απόλλωνι:" 

“κλῦθι, ἄναξ, ὅς που Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ 
δος ΣΥΝ 51 ἃ 7), ΄ Ν διχ , 3.0.5 ΄, 

εἰς ἡ ἐνὶ 'Γροίῃ" δύνασαι δὲ σὺ πάντοσ᾽ ἀκούειν 515 
32 Ἂ “ ἴω 

ἀνέρι κηδομένῳ, ὡς νῦν ἐμὲ κῆδος ἱκάνει. 
υἱὲ Ν τς ΥΚ ’ ’ 5 Ν 7, δ ἕλκος μὲν γὰρ ἔχω τόδε καρτερόν, ἀμφὶ δέ μοι χεὶρ 
)ξ 7 δὸ ̓ ὔ ἢ ἐλ λᾺ ὐὸ 7 - ὀξείῃς ὀδύνῃσιν ἐλήλαται, οὐδέ μοι αἷμα 
τερσῆναι δύναται, βαρύθει δέ μοι ὦμος ὑπ᾽ αὐτοῦ" 

492 πάρος, Ὑρ. 51 494 κακός] θρασύς ν.]. τηί. 499 κέ μ᾽] 
κεν ἃ ΝΜ8 1018 ν.1. ἃ 504 ἕποντο] ἔχοντο Ατ. 507 λίπον Ζεη. 
ΟΥρ Ὦ 4]. : λίπεν Δτ. νυ]ρ. 510 χειρὶ λαβὼν θ᾽ αὐτὸν αἰνῶς 
τᾶϑ 1 4]. 51: ἐπεσσύμενος ἘΒ ( Μ Με Ν3 κ82 515 πάντ᾽ 
ἐσακούειν Ζεῃ. : πάντοθ᾽ ἀκούειν αι. 5. Τ' 510 ὑπ᾽ αὐτοῦ] ὕπερθε ἃ 



106. ἹΛΙΑΔΟΣ ἢ 

- ἔγχος δ᾽ οὐ δύναμαι σχεῖν ἔμπεδον, οὐδὲ μάχεσθαι 520 
ἐλθὼν δυσμενέεσσιν. ἀνὴρ δ᾽ ὥριστος ὄλωλε, 
Σαρπηδών, Διὸς υἱός" ὁ δ᾽ οὐδ᾽ οὗ παιδὸς ἀμύνει. 
3 ΩΝ ’ὔ “ “ ’ Ν ΕΝ 

ἀλλὰ σύ πέρ μοι, ἄναξ, τόδε καρτερὸν ἕλκος ἄκεσσαι, 
΄, Ὁ), ΑΝ {ας Ν Ν { Ν, 9. ΤΕΣ, 

κοίμησον ὃ ὀδύνας, δὸς δὲ κράτος, ὄφρ ἑτάροισι 

κεκλόμενος Λυκίοισιν ἐποτρύνω πολεμίζειν, 525 

αὐτός τ’ ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι μάχωμαι." 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾿Απόλλων. 
Ὁ 7 ἌΠΟ, ἢ ΘΑ 3 Ν 2 (ἢ 3 , 

αὐτίκα παῦσ᾽ ὀδύνας, ἀπὸ ὃ ἕλκεος ἀργαλέοιο 
“ , ΄ , ἜΝ, “ 

αἷμα μέλαν τέρσηνε, μένος δέ οἱ ἔμβαλε θυμῷ. 
“ ΟΝ Φ 5. Ν. ( ’ 

Γλαῦκος δ᾽ ἐγνω σιν ἐνὶ φρεσὶ γηθησὲν τε, 530 
Ψ ἘΝ ἘΝ, ,ὔ Ν 3 ΄ ὅττι οἱ ὦκ᾽ ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο. 

πρῶτα μὲν ὄτρυνεν Λυκίων ἡγήτορας ἄνδρας, 
πάντῃ ἐποιχόμενος, Σαρπηδόνος ἀμφιμάχεσθαι: ἢ ἐποιχόμενος, Σαρπὴ μφιμάχ 

δ. τς » Ν “ , Ν 
αὐτὰρ ἔπειτα μετὰ Τρῶας κίε μακρὰ βιβάσθων, 

Πουλυδάμαντ᾽ ἔπι Πανθοΐδην καὶ ᾿Αγήνορα δῖον, 535 
“ Ν 3 Ὁ) 7 Ν ᾽ὔ 

βῆ δὲ μετ Αἰνείαν τε καὶ ᾿ ίκτορα χαλκοκορυστήν, 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
ςς ὝἭ “π᾿ Ν ἰ “ 4 ΡῚ 72 κτορ, νῦν δὴ πάγχυ λελασμένος εἰς ἐπικούρων, 

οἱ σέθεν εἵνεκα τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης 

θυμὸν ἀποφθινύθουσι: σὺ δ᾽ οὐκ ἐθέλεις ἐπαμύνειν. 540 
“ ἿΖ » 5) δὰ 3 

κεῖται Σαρπηδών, Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων, 
ἃ 7 » ᾽ὔ ’ὔὕ Ν ’ “«ἍῃὉ 

ὃς Λυκίην εἴρυτο δίκῃσί τε καὶ σθενεὶ ᾧ" 
Χ ϑ. ΠΕ ΙΔΩΝ, ’ ἰῥ ον “- » 

τὸν δ᾽ ὑπὸ Πατρόκλῳ δάμασ᾽ ἔγχεϊ χάλκεος ᾿Αρης. 
5) [ 7, ᾽ὔ Ν - 
ἀλλα, φίλοι, πάρστητε, νεμεσσήθητε δὲ θυμῷ, 

Ἂς »} Ν ’ὔ Ὁ) (ἢ 3 ᾽ὔ Ν Χ 

μὴ ἀπὸ τεύχε᾽ ἕλωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρὸν 545 

Μυρμιδόνες, Δαναῶν κεχολωμένοι ὅσσοι ὄλοντο, 

τοὺς ἐπὶ νηυσὶ θοῆσιν ἐπέφνομεν ἐγχείῃσιν." η Ἷ τ πο δῶρο 
ἃ ἴω “ ’ , ὡς ἔφατο, Τρῷας δὲ κατὰ κρῆθεν λάβε πένθος 

9 3 9 (2 3 Ψ» [ ’ 

ἄσχετον, οὐκ ἐπιεικτόν, ἐπεί σφισιν ἕρμα πόληος 
σ΄ 

ἔσκε καὶ ἀλλοδαπός περ ἐών: πολέες γὰρ ἅμ᾽ αὐτῷ 550 

522 οὗ παιδὸς ΑΓ. ο Βπι2 ΡΙ2: ᾧ παιδὶ νι1]Ρ. 523 ἕλκος] ἄλγος 
εις 526 νέκυν Ἃ 530 φώνησέν τε 1.5 1 (υν.) 521 μέγας] 
ἄναξ Μ|1ὺ0 ΝῚ νι νη 540 -ῦναι «1 1.19 γι 



16.(Ἡ. ΙΙΛΙΑΔΟΣ Π 

ἈΠ ἢ 9 5 3 3 ΟΝ 5 ζ4 Λ 

λαοὶ ἕποντ᾽, ἐν δ᾽ αὑτὸς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι" 

βὰν δ᾽ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι" ἦρχε δ᾽ ἄρα σφιν 
σ ’ ’ Ψ᾽ ας 3 Ἂν 
Εκτωρ χωόμενος Σαρπηδόνος. αὑτὰρ ᾿Αχαιοὺς 

ὦρσε Μενοιτιάδεω Τ]Πατροκλῆος λάσιον κῆρ' 
» ᾽ὔ 7 “ Ν 3 Ἢ Αἴαντε πρώτω προσέφη, μεμαῶτε καὶ αὐτώ" 

“ Αἴαντε, νῦν σφῶϊν ἀμύνεσθαι φίλον ἔστω, 
“Ν 

οἷοί περ πάρος ἦτε μετ᾽ ἀνδράσιν, ἢ καὶ ἀρείους. 
κεῖται ἀνὴρ ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος ᾿Αχαιῶν, 
Σαρπηδών" ἀλλ᾽ εἴ μιν ἀεικισσαίμεθ᾽ ἑλόντες, 

, , 3.» 2 ,ὔ ᾽ 9 , τεύχεά τ᾽ ὦμοιιν ἀφελοίμεθα, καί τιν᾽ ἑταίρων 
9 ΡΑ 7 7) 7. ὩΣ }) 

αὐτοῦ ἀμυνομένων δαμασαίμεθα νηλεὶ χαλκῷ. 
ὰ 

; 

Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἀλέξασθαι μενέαινον. 

οἵἱ δ᾽ ἐπεὶ ἀμφοτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας, 
Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Μυρμιδόνες καὶ ᾿Αχαιοί, 

’ 3 λ ’ “- ΙΝ 
σύμβαλον ἀμφὶ νέκυι κατατεθνηῶτι μάχεσθαι 

δεινὸν ἀύσαντες" μέγα δ᾽ ἔβραχε τεύχεα φωτῶν. 
ΙΝ Φ ΝΟΥΝ ’ὔ ΦῸ 5, Ν Ἀν ἰςξ ’ 

Ζεὺς δ᾽ ἐπὶ νύκτ᾽ ὀλοὴν τανυσε κρατερῇ ὑσμίνῃ, 

ὄφρα φίλῳ περὶ παιδὶ μάχης ὀλοὸς πόνος εἴ ρα φίλῳ περ μάχη η. 
Ξ; κ Ὥσαν δὲ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας ᾿Αχαιούς" 
“ Ν »; ᾽ 3 Ν ἊΝ ’ὔ 

βλῆτο γὰρ οὔ τι κάκιστος ἀνὴρ μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, 

υἱὸς ᾿Αγακλῆος μεγαθύμου, δῖος ᾿Επειγεύς, 
τς ς΄ 5 7 κῶν μ ΡΨ ὅς ῥ᾽ ἐν Βουδείῳ εὖ ναιομένῳ ἤνασσε 

Ν 7 ΡΣ »ἅ 3 59 Ν 5 Ν 3 ᾽, τὸ πρίν' ἀτὰρ τότε γ᾽ ἐσθλὸν ἀνεψιὸν ἐξεναρίξας 
9 2 ε , Ἄγ τύ 9 , 3 ὔ ἐς Πηλῆ᾽ ἱκέτευσε καὶ ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν" 
οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ ῥηξήνορι πέμπον ἕπεσθαι 
Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο. 
τόν ῥα τόθ᾽ ἁπτόμενον νέκυος βάλε φαίδιμος “Ἑκτωρ 

’, Ἂ ε 3. ὟΝ, “ χερμαδίῳ κεφαλήν" ἢ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη 
2. ’ ζρΝ ε 3. ΨΥ, ἊΝ 3. τον “ ἐν κόρυθι βριαρῇ" ὁ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ 

᾽ὔ 5 Ν ,ὔ ὔ “. Ἄ 
κάππεσεν, ἀμφὶ δὲ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊστῆης. 

Πατρόκλῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἄχος γένετο φθιμένου ἑτάροιο, 
4 Ν - » 2 Ν ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων ἴρηκι ἐοικὼς 

δόο 

565 

570 

575 

580 

556 φίλον] μένος ν.]. ἴῃ ἃ 557 ἀνδρῶν Ὦ 559 εἴ] εὖ ἈΠίαπιϑ5 



16.(ὡὈ ΙΛΔΛΙΑΔΟΣ Π 

ὠκέϊ, ὅς τ᾽ ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε" 
ὡς ἰθὺς Λυκίων, Πατρόκλεες ἱπποκέλευθε, 
Ν Ν Ἄ ΄ Ν “ ΓΕ 
ἐἔσσυο καὶ Τρώων, κεχόλωσο δὲ κῆρ ἕτάροιο. 

καί ῥ᾽ ἔβαλε Σθενέλαον, ᾿Ιθαιμένεος φίλον υἱόν, 
3 , ᾽, ἰγο 3...9 Ν δὲ ὯἊ 

αὐχένα χερμαδίῳ, ῥῆξεν δ᾽ ἀπὸ τοῖο τένοντας. 

χώρησαν δ᾽ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος “ἙΕἰκτωρ. 
ὅσση δ᾽ αἰγανέης ῥιπὴ ταναοῖο τέτυκται, 
Ὁ ε! 5 ΥΘΕΜΕΝ, 9 , ’ ἀν ΤΟΣ 3} 
ἣν ῥὰ τ ἀνὴρ ἀφέῃ πειρώμενος ἢ ἐν ἀέθλῳ 
ὃς Δ 5 [4 .“ “ “ ὔ 
ἠὲ καὶ ἐν πολέμῳ, δηΐων ὕπο θυμοραΐστέων, 

’ 9 7 “ Υ̓ 3} ᾽ὔ τόσσον ἐχώρησαν Τρῶες, ὥσαντο ὃ Αχαιοί. 
“ Ν 7 ς3 ἊΝ 5} 

Γλαῦκος δὲ πρῶτος, Λυκίων ἀγὸς ἀσπιστάων, 

ἐτράπετ᾽, ἔκτεινεν δὲ Βαθυκλῆα μεγάθυμον, 

Χάλκωνος φίλον υἱόν, ὃς “Ἑλλάδι οἰκία ναίων 
Ν , μ Ἂ 

ὄλβῳ τε πλούτῳ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεσσι. 
Ν Ν " “- “ , ΥΨ Ν 

τὸν μὲν ἄρα Γλαῦκος στῆθος μέσον οὔτασε δουρὶ 
Ν 5) ὮὭ ΦΨ 7 ’ στρεφθεὶς ἐξαπίνης, ὅτε μιν κατέμαρπτε διώκων" 

δούπησεν δὲ πεσών' πυκινὸν δ᾽ ἄχος ἔλλαβ᾽ ᾿Αχαιούς, 
ες " 3. 19 Ν 5. ΑΙ Ἢ, μ Ν “ ὡς ἔπεσ᾽ ἐσθλὸς ἀνήρ' μέγα δὲ Τρῶες κεχάροντο, 

στὰν δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἰόντες ἀολλέες" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
ἀλκῆς ἐξελάθοντο, μένος δ᾽ ἰθὺς φέρον αὐτῶν. 
ἔνθ᾽ αὖ Μηριόνης Τρώων ἕλεν ἄνδρα κορυστήν, 

, Ν εχ 3 ’ὔ ἃ Ν ε Ἀ Λαόγονον, θρασὺν υἱον ᾿Ονήτορος, ὃς Διὸς ἱρεὺς 

᾿Ιδαίου ἐτέτυκτο, θεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ. 
Ἂ ΧΟΣ ΔΟΙ ΟΝ, “ Ν ΜΝ, 3. Ν Ν 

τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος: ὠκα δὲ θυμὸς 
ὦ ΣΤΡ Ν λέ Ν ὃ᾽ 4 , ἷλ 
ὑχέτ ἀπὸ μελέων, στυγερὸς ὃ ἄρα μιν σκότος εἷλεν. 
Α.2 2) 3. ΠΛ ΥΟΠΗΝ, ’ ’ δὰ Ἢ Αἰνείας δ᾽ ἐπὶ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον ἧκεν 
, “-“ ἔλπετο γὰρ τεύξεσθαι ὑπασπίδια προβιβῶντος. 
5 ΘΙ ΤΣ Ν " 5. Ν 3 ,ὔ 4 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἡλεύατο χάλκεον ἔγχος" 

πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ᾽ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν 

585 

590 

595 

δοο 

όος 

6Ιο 

587 τένοντε ἃ 55. 1,31,4 0010 1711 γ1 500 πυκινὸν] δεινὸν ο ΝΣ 
ὅο4 θρασὺν φίλον ν.]. 51, 18 601 ἀπὸ] ἀπαὶ » 1.5 ν'Ν: 

νη νη; ἀπ᾽ ἐκ ΜΠ δοη8 
Μηριόνης δ᾽ ἀνέπαλτο φίλον δέ οἱ ἦτορ ἰάνθη 

Δ44. φάτ Ὁ 



165. ΤΛΙΑΆΘΣΙ ΤΙ 

’ οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ᾽ οὐρίαχος πελεμίχθη 
γ ἔγχεος" ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος ὄβριμος ᾿Αρης. 

ὍΤΙ ὡς 3 3 », , Ν ᾽ 
αἰχμὴ δ΄ Αἰνείαο κραδαινομένη κατὰ γαίης 
37 3 » ΜΕ 6 “ » Ν Ν » ᾧχετ᾽, ἐπεί ῥ᾽ ἅλιον στιβαρῆς ἀπὸ χειρὸς ὄρουσεν. 615 
Αἰνείας δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐχώσατο φώνησέν τε" 
«« ’ Ι, “4 Δ " 9} Μηριόνη, τἄχα κέν σε καὶ ὀρχηστὴν περ ἐόντα 
Υ ΔΥΌ ΤΙΝ ΄ , » δ 2 ΄ 29 
ἐγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ᾽ ἐβαλὸν περ. 

Τὸν δ᾽ αὖ Μηριόνης δουρικλυτὸς ἀντίον ηὔδα" 
“ Αἰνεία, χαλεπόν σε καὶ ἴφθιμόν περ ἐόντα ό2ο 

ῇ 3 Ἁ 7) [ “ ’ Υγ πάντων ἀνθρώπων σβέσσαι μένος, ὅς κέ σευ ἄντα 

ἔλθη ἀμυνόμενος" θνητὸς δέ νυ καὶ σὺ τέτυξαι ἢ ἀμυνόμ η : 
εἰ καὶ ἐγώ σε βάλ ὺν μέσον ὀξέϊ χαλκῷ γῶ σε βάλοιμι τυχὼν μέσον ὀξεὶ χαλκῷ, 

3, ’ αἶψά κε καὶ κρατερός περ ἐὼν καὶ χερσὶ πεποιθὼς 

εὖχος ἐμοὶ δοίης, ψυχὴν δ᾽ "Αἵδε κλυτοπώλῳ.᾽ 625 
ὰ ὡς φάτο, τὸν δ᾽ ἐνένιπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός" 

ςς ’ » Ν “ Ν »: Ν ΟΝ 3 ᾽’ὔ Μηριόνη, τί σὺ ταῦτα καὶ ἐσθλὸς ἐὼν ἀγορεύεις; 
ΝΣ “ ἴω 

ὦ πέπον, οὔ τοι Τρῶες ὀνειδείοις ἐπέεσσι 
κι 7 “. 

νεκροῦ χωρήσουσι' πάρος τινὰ γαῖα καθέξει. 

ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου, ἐπέων δ᾽ ἐνὶ βουλῇ" 63ο 
τῷ οὔ τι χρὴ μῦθον ὀφέλλειν, ἀλλὰ μάχεσθαι." 

ὰ ΥΈΝΤ ΩΝ, ε ἣν 53 5.0} εὐ τὸ ΠΡ 3. (δῆ 5. ΠΛ χ 
ὡς εἰπὼν ὃ μὲν ἠρχ᾽, ὁ δ᾽ ἁμ'᾽ ἕσπετο ἰσόθεος φώς. 

“ 3 “ ’ 5 “ 3 Ν Μ τῶν ὃ ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς ὄρωρεν 

οὔρεος ἐν βήσσης, ἕκαθεν δέ ἔγνετ᾽ ἀκουή ρεος ἥσσῃς, ἕκαθεν δέ τε γίγνετ᾽ ἀκουή, 
ἃ κ "» κ᾿ ὙΡΤΝ ᾿ ᾽ , τ 
ὡς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης 635 

χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ᾽ εὐποιητάων, 

νυσσομένων ξίφεσίν τε καὶ ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν. 
5 ἃ - 

οὐδ᾽ ἂν ἔτι φράδμων περ ἀνὴρ Σαρπηδόνα δῖον 
ἔ ΡΣ Ν λέ Ν α΄ ἈΝ ’ὔ γνω, ἐπεὶ βελέεσσι καὶ αἵματι καὶ κονίῃσιν 

6τ3 οπι. ΑΥ.. εὐ. δἱέ. 6τ4-6τ5 οπῖ. νι]ρ. : Βα. Ὁ Δηρ. 1.15 Μὶ 
ΜΙ12 νὴ 618 περ] γε ἃ Μὃ 624 κε] τεῦ ΝῚ 6353 ὀρώρει 
Α΄. νυ]. : ὄρωρεν ν.]. ἀπΐ.) Ὁ 5ΊΟΣ ν.]. ἴῃ Τ' 634 ἀκουή] ἀῦτή 
ΑτΙβίορἢ. 6536 ῥινῶν ν.]. ΑΔΡ. 5 Δ τ᾽ οτηϊ οπάτιπι σα πα 
ΑΓ. : οἴῃ. Ὁ ΟΞ [02 {16 08 638 Σαρπηδόνι δίῳ Ατ. αε 

ΗΟΜ. 11... 183-24 7 



16. ἹΛΊΑΔΟΣ Π 

ἐκ κεφαλῆς εἴλυτο διαμπερὲς ἐς πόδας ἄκρους. ό40 
« 2 3.8. Ν ἈΝ ΟΣ ῊΝ ἡ ς Ψ “- οἱ δ᾽ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, ὡς ὅτε μυῖαι 

ὥ» Ὁ ΜΝ [4 ’ Ν ,ὔ 

σταθμῷ ἔνι βρομέωσι περιγλαγέας κατὰ πέλλας 
“ ἰρυ Φ ἤ ς ὕ ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα δεύει" 

ἃ 5" Ν Ν ε ’, 3 4 Ν ὡς ἄρα τοὶ περὶ νεκρὸν ὁμίλεον, οὐδέ ποτε Ζεὺς 
ἰ “- 

τρέψεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης ὄσσε φαεινώ, 645 
3 ἊΝ 3 3 Ν ΡᾺΝ “Ψ Ν. “ ἀλλὰ κατ᾽ αὐτοὺς αἰὲν ὅρα καὶ φράζετο θυμῷ, 

πολλὰ μάλ᾽ ἀμφὶ φόνῳ Πατρόκλου μερμηρίζων, 
δ Ὁ“ ΄“ 

ἢ ἤδη καὶ κεῖνον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
“ 3 , ͵ αὐτοῦ ἐπ᾽ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι φαίδιμος “Ἑκτωρ 

χαλκῷ δῃώσῃ, ἀπό τ᾽ ὥμων τεύχε᾽ ἕληται, όδο 

ἢ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀφέλλειεν πόνον αἰπύν. 
“ , ε 2 Ἷ , “' 

ὧδε δὲ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι, 
δι “. - ὄφρ᾽ ἠὺς θεράπων Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος 

2 “ “}} Ν Ν 
ἐξαῦτις 'Γρῶάς τε καὶ “Ἕκτορα χαλκοκορυστὴν 

ὥσαιτο προτὶ ἄστυ, πολέων δ᾽ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 655. 
σ ἊΝ », 3 “ Ν Ὁ ἘΝ Εκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα θυμὸν ἐνῆκεν" 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς φύγαδ᾽ ἔτραπε, κέκλετο δ᾽ ἄιλευς 
Τρῶας φευγέμεναι" γνῷ γὰρ Διὸς ἱρὰ τάλαντα. 

ἔνθ᾽ οὐδ᾽ ἴφθιμοι Λύκιοι μένον, ἀλλὰ φόβηθεν 
“ Σ πάντες, ἐπεὶ βασιλῆα ἴδον βεβλαμμένον ἦτορ, 6όο 

κείμενον ἐν νεκύων ἀγύρει' πολέες γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ 

κάππεσον, εὖτ᾽ ἔριδα κρατερὴν ἐτάνυσσε Κρονίων. 
ες ΔΆ 3 Ξ ρϑυν ον ΤΥ, ’ μὰ 5). (ἢ οἱ δ᾽ ἂρ ἀπ᾽ ὦμοιιν Σαρπηδόνος ἔντε᾽ ἕλοντο 
, “ 

χάλκεα μαρμαίροντα, τὰ μὲν κοίλας ἐπὶ νῆας 

δῶκε φέρειν ἑτάροισι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός. 665 
καὶ τότ᾽ ᾿Απόλλωνα προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

“ - Ὁ , “ εἰ δ᾽ ἄγε νῦν, φίλε Φοῖβε, κελαινεφὲς αἷμα κάθηρον 

ἐλθὼν ἐκ βελέων Σαρπηδόνα, καί μιν ἔπειτα 

642 ἐϊγλαγέας Δίπεπ. 495 α : πολυγλαγέας ΔΡΟΙ]. 16χ. ἴῃ Τλάγος 
656 θυμὸν ἈΙΏΒΟΡΤΑΒῸΟ [58 ; φύζαν εεῖ. ἐνῶρσεν σ'ᾳ ΝΙΤ Ν} Επθι. 
αἱ. 66ο βεβλαμμένον ἔρε ΑΒ ΟΝΒΣ: βεβλημένον νιιϊρ. : βελολη- 
μένον ἃ: δεδαϊγμένον Ὁ Ὦ ν.]. ἴπ Α 4]. 661 ἐπ᾽] ἅμ᾽ οἂκνϑ2 
666-685 τἰῃ. Ζεη. 666 καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐᾷ Ἴδης προσέφη Ζεὺς ὃν φίλον 
υἱόν Ζεῃ 668 μ:λέων ὦ 6 Σαρπηδόνι Ατ. ὠὰ ΜΊ νι 
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πολλὸν ἀποπρὸ φέρων λοῦσον ποταμοῖο ῥοῇσι 
χρῖσόν τ᾽ ἀμβροσίῃ, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσον" ό7ο 

πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι, 
Ὕπνῳ καὶ Θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα 
θήσουσ᾽ ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ, 

ἔνθα ἑ ταρχύσουσι κασίγνητοί τε ἔται τε 

τύμβῳ τε στήλῃ τε' τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων." 675 
Ὃςς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἄρα πατρὸς ἀνηκούστησεν ᾿Απόλλων. 

βῆ δὲ κατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἐς φύλοπιν αἰνήν, 
αὐτίκα δ᾽ ἐκ βελέων Σαρπηδόνα δῖον ἀείρας 

πολλὸν ἀποπρὸ φέρων λοῦσεν ποταμοῖο ῥοῇσι 
χρῖσέν τ᾽ ἀμβροσίῃ, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσε" 68ο 

πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι φέρεσθαι, 

Ὕπνῳ καὶ Θανάτῳ διδυμάοσιν, οἵ ῥά μιν ὦκα 
κάτθεσαν ἐν Λυκίης εὐρείης πίονι δήμῳ. 

Πάτροκλος δ᾽ ἵπποισι καὶ Αὐτομέδοντι κελεύσας 
Τρῶας καὶ Λυκίους μετεκίαθε, καὶ μέγ᾽ ἀάσθη 685 
νήπιος" εἰ δὲ ἔπος Πηληϊάδαο φύλαξεν, 

ἢ τ᾽ ἂν ὑπέκφυγε κῆρα κακὴν μέλανος θανάτοιο. 

ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν" 
ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην 
ῥηϊδίως, ὅτε δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι: όρο 
ὅς οἱ καὶ τότε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀνῆκεν. 

Ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξας, 

Πατρόκλεις, ὅτε δή σε θεοὶ θἀνατόνδε κάλεσσαν; 

[Αδρηστον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ "Εχεκλον 
καὶ Πέριμον Μεγάδην καὶ ᾿Επίστορα καὶ Μελάνιππον, 695 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ "ἕλασον καὶ Μούλιον ἠδὲ ΠΠυλάρτην" 
τοὺς ἕλεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι φύγαδε μνώοντο ἕκαστος. 

673 θήσουσ᾽ ἐν Εἰ.» Β (Ὁ 4]. : θήσουσιν νυῖξ. : θήσουσ᾽ εὐρείης 
Λυκίης ἐν πίονι δήμῳ ο Ν 83 (ἐν πίονι Δ απίε οοττ.) 688 κρείσσω ν.]. 
δηΐ. ἀνδρῶν Ἢ 6 5' Ἡ ν.]. ἴῃ Α: ἀνδρός να]. 68ο-ό9ο οπι. θ9 
ἘΠ ΣΡ ΠΣ τ 16 το66. ΦΡ. Επεξ (ΞΞ᾿'Ρ 177 178) ό9ο οπ΄. 

ὅτε) τότε Ατβίορῃ. 694 ἂντίνοον ο ὀπίτην ΙῈΕ7 ὕ1| 
ψ18 691 ἕλες Ζεη. 

73 
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ἼἜἜνθα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ᾿Αχαιῶν 
Πατρόκλου ὑπὸ χερσί: περιπρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν' 

εἰ μὴ ᾿Απόλλων Φοῖβος ἐὐδμήτου ἐπὶ πύργου 7οο 
ΩΣ ἌΝ 5 ἮΝ ’ ’ Ὁ Ρῦς] ’ 

ἔστη, τῷ ὀλοὰ φρονέων, Τρώεσσι δ᾽ ἀρήγων. 
Ν Ν 5 3 5 “ [ρΣ ν (ἐ “ 

τρὶς μὲν ἐπ᾿ ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο 

Πάτροκλος, τρὶς δ᾽ αὐτὸν ἀπεστυφέλιξεν ᾿Απόλλων, 
χείρεσσ᾽ ἀθανάτῃσι φαεινὴν ἀσπίδα νύσσων. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος, 705 
δος 3.6 ἴὰ γ ’,’ ’ὔ 

δεινὰ δ᾽ ὅμοκλησας ἔπεα πτερόεντα προσηῦδα" 

““χάζεο, διογενὲς Πατρόκλεες: οὔ νύ τοι αἶσα 
σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρθαι Τρώων ἀγερώ ἢ ὑπὸ δουρ ρθαι Τρώων ἀγερώχων, 
οὐδ᾽ ὑπ᾽ ᾿Αχιλλῆος, ὅς περ σέο πολλὸν ἀμείνων. 

Ὡς φάτο, Πάτροκλος δ᾽ ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω, 71το 

μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου ᾿Απόλλωνος. 

“Ἕκτωρ δ᾽ ἐν Σκαιῆσι πύλης ἔ ὕνυχας ἵππους" ρ δ᾽ ἐ ιῇσι πύλῃς ἔχε μώνυχας ἵππους 
δίζε γὰρ ἠὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάσσας, 
53 ἊΝ 5 - ε 7 ΟἿ τὸ γον 
ἢ λαοὺς ἐς τεῖχος ὁμοκλήσειεν ἀλῆναι. 

ταῦτ᾽ ἄρα οἱ φρονέοντι παρίστατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 715 
ἀνέρι εἰσάμενος αἰζηῷ τε κρατερῷ τε, 
, ἤ ἃ ΄, 3.5. ΠΟ. ε ’ 
Ασίῳ, ὃς μήτρως ἣν ᾿ίκτορος ἱπποδάμοιο, 

5) ’ὔ ς ᾿ ΟΝ, ΩΝ { 

αὐτοκασίγνητος Ἑκάβης, υἱὸς δὲ Δύμαντος, 

ὃς Φρυγίῃ ναίεσκε ῥοῆς ἔπι Σ ἴοιο" ρυγίῃ ναίεσκε ῥοῇς ἔπι Σαγγαρίοιο 
“- [ὲ , 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων'" 720 
«ἡ Ψ 5 ’, 5 7 » [4 Εκτορ, τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; οὐδέ τί σε χρή. 

ΜἴΜΔΑ) “ Ὁ δυο α ’ , , » αἴθ᾽ ὅσον ἥσσων εἰμί, τόσον σέο φέρτερος εἴην" 

τῷ κε τάχα στυγερῶς πολέμου ἀπερωήσειας. 
ἀλλ᾽ ἄγε, Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους, 

᾽ ’ δ 3. αἴ κέν πώς μιν ἕλῃς, δώῃ δέ τοι εὖχος ᾿Απόλλων.᾽" 725 
ε ἐ 

706 δεινὰ δ᾽] δεινὸν Ὡ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα ἘΘΊΙΑΒΟΝ! 
γιὸ; προσέφη ἑκάεργος ἀπόλλων ν. 1. απί., νὰ]. 707 τοι] πω ΑΓ. 
ὍΥ : υἱγαμήσιε Ὦ Ἴ1ο πολλὸν) τυτθὸν Ζεῃ. ἱ Ἰ- Ἴ1τι ἀλευό- 
μενος ΘΌΘΕΣΚΑ 55. «Αἱ. 716 εἰσάμενος ΑΤτ. νι]ρ. : εἰδόμενος Υὶ 

719 Φρυγίην Ῥ" α Θ1ν Ν6, οἷε, 5έγαρ. 590 ῥοῇ 151,18 Ν1 
720 προσεφώνεε Φο.βος 6 (προσεφώνεε Ψ' Ν13) 724 ἔφεπε) ἔπεχε Ἢ 

725 μιν ἕλῃς] ἀνέλοις ΝΈ ΝΣ; μιν ἕλοις ξὰ ( 



ΕΑΔ ΟΣΗΙ 

ἁ δ Ν ε Ν οὴ » » δ ’ Ρ “ 
Ὡς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν, 

, Θ᾽ ΡΣ ΓΚ . ΩΝ “ 
Κεβριόνῃ ὃ ἐκέλευσε δαΐφρονι φαίδιμος “Ἑκτωρ 

’ Ν 3 

ἵππους ἐς πόλεμον πεπληγέμεν. αὐτὰρ ᾿Απόλλων 

δύσεθ᾽ ὅμιλον ἰών, ἐν δὲ κλόνον ᾿Αργείοισιν 
ἧκε κακόν, Τρωσὶν δὲ καὶ “Ἕκτορι κῦδος ὄπαζεν. 730 

"Ἕκτωρ δ᾽ ἄλλους μὲν Δαναοὺς ἔα οὐδ᾽ ἐνάριζεν' 

αὐτὰρ ὃ Πατρόκλῳ ἔφεπε κρατερώνυχας ἵππους ρ ρ ϊ ρ ρ Χ ᾿ 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀφ᾽ ἵππων ἄλτο χαμᾶζε 
ὯΝ 39) » ε ΄ ἊΣ “ ,ὔ 

σκαιῇ ἔγχος ἔχων" ἑτέρηφι δὲ λάζετο πέτρον 
ἥ 3 ’ , ε Ν Ν 3 Ι μάρμαρον ὀκριόεντα, τόν οἱ περὶ χεὶρ ἐκάλυψεν, 735 

Ὁ ΞῪΝ , 35. Ν Ν ’ ’ 

ἧκε δ᾽ ἐρεισάμενος, οὐδὲ δὴν χάζετο φωτός, 

οὐδ᾽ ἁλίωσε βέλος, βάλε δ᾽ “Ἕκτορος ἡνιοχῆα, 

Κεβριόνην, νόθον υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο, 
ω ε ΖΘ, 5 ᾽, ’ 95 Ὁ 3...  ο. 

ἵππων ἡνί᾽ ἔχοντα, μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ. 

ἀμφοτέρας δ᾽ ὀφρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ οἵ ἔσχεν 740 
3 ᾽ὔ 3 Ν Ν Ν ᾽ὔ 3 ἧς 

ὀστέον, ὀφθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν 
3 “ ’ὔ ““ ίς ϑι τ αν ο 3.}}9 “ 5 Ν 

αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν" ὁ δ᾽ ἂρ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 
4 ΑΝ ΡΝ 3 , ’ὔἅ ὔ 3... , 

καππεσ ἀπ εὐεργέος δίφρου, λίπε δ᾽ ὀστέα θυμὸς. 
Ν ΡΣ “ ᾽ὔ ’ ε “ 

τὸν ὃ ἐπικερτομεων προσέφης, ΙΠατρόκλεες ἱππεῦ" 

“ὦ πόποι, ἢ μάλ᾽ ἐλαφρὸς ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ. 745 
εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο, 
πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ ὅδε τήθεα διφῶ», 

Ν 3 ,ὔ 3 ἊΝ 7 » 

νηὸς ἀποθρῴσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη, 

ὡς νῦν ἐν πεδίῳ ἐξ ἵππων ῥεῖα κυβιστᾷ. 
᾿ “ 39 

ἢ ῥα καὶ ἐν Τρώεσσι κυβιστητῆρες ἔασιν. 750 
ὰ ΦΉΦΟΝ 5. ΕΝΝ ’ ο᾽ “. 7 
ὡς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωϊ βεβήκει 

“Φ Ν εἷς οἶμα λέοντος ἔχων, ὅς τε σταθμοὺς κεραΐζων 
“ ’ ἔβλητο πρὸς στῆθος, ἑή τέ μιν ὥλεσεν ἀλκή" 

ὡς ἐπὶ Κεβριόνῃ, Πατρόκλεες, ἄλσο μεμαώς. 
" δι - 5 ᾿ Ἕκτωρ δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἀφ᾽ ἵππων ἄλτο χαμᾶζε. 755 

ὃ ’ὔ’ τὼ περὶ Κεβριόναο λέονθ᾽ ὡς δηρινθήτην, 

126 ἂμ] ἂν οσ ΔΝ Ν52: εἰς 68 732 ἔπεχε ΘὩ ΝΙΝ! ν.]. ἴπ Α 

136 χάζετο ὶ Μ'ῦ πι. τες. ΡῚ8 55. Επϑβί. : ἅζετο νι]5. 145. ὡς 

Β1Δ Β (Ὁ Ὁ δι. : ὃς ναυ]ρ. η48 δυσπέμφελοι εἶεν Ζεῃ. 755 δ᾽ αὐ 

ΘΝ 
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Ψ“ 3. ἵν Γ᾿ Ν [ 3 ’ 
ὦ τ΄ ὁρεος κορυφῃσι περὶ κταμένης ἐλάφοιο, 

ἄμφω πεινάοντε, μέγα φρονέοντε μάχεσθον" 
ἃ Ν ’ ᾽ὔὕ 7 2.“ 

ὡς περὶ Κεβριόναο δύω μήστωρες αὑτῆς, 

Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης καὶ φαίδιμος “Ἕκτωρ, 
ἵεντ᾽ ἀλλήλων ταμέειν χρόα νηλέϊ χαλκῷ. 
Ἕκτωρ μὲν κεφαλῆφιν ἐπεὶ λάβεν, οὐχὶ μεθίει" 

Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἔχεν ποδός" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 

Τρῶες καὶ Δαναοὶ σύναγον κρατερὴν ὑσμίνην. 

ὡς δ᾽ Εὐρός τε Νότος τ᾽ ἐριδαίνετον ἀλλήλοιιν 
οὔρεος ἐν βήσσῃς βαθέην πελεμιζέμεν ὕλην, 

φηγόν τε μελίην τε τανύφλοιόν τε κράνειαν, 

αἵ τε πρὸς ἀλλήλας ἔβαλον τανυήκεας ὄζους 
ἠχῇ θεσπεσίῃ, πάταγος δέ τε ἀγνυμενάων, 

ὡς Τρῶες καὶ ᾿Αχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες 
ΘΟ ἢ 7 3. 5 “ ’ 

δήουν, οὐδ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φοβοιο. 
Ν Ω ΄ 5 , “ 4 

πολλὰ δὲ Κεβριόνην ἀμφ᾽ ὀξέα δοῦρα πεπήγει 

ἰοί τε πτερόεντες ἀπὸ νευρῆφι θορόντες, 

πολλὰ δὲ χερμάδια μεγάλ᾽ ἀσπίδας ἐστυφέλιξαν 
᾽ .} 3 93 ,ὔ ς 5} , Ἷ 

μαρναμένων ἀμφ᾽ αὑτόν: ὃ δ᾽ ἐν στροφάλιγγι κονίης 

κεῖτο μέγας μεγαλωστί, λελασμένος ἱπποσυνάων. 

Ὄφρα μὲν ᾿Ηέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει, 
τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός" 

ἦμος δ᾽ ᾿Ηέλιος μετενίσετο βουλυτόνδε, 
Ν , ΛΟ ΜΕ ΥΞΟΝ (ζὴ 2 Ν , Φ καὶ τότε δή ῥ᾽ ὑπὲρ αἶσαν ᾿Αχαιοὶ φέρτεροι, ἦσαν. 

5) Ν “ μ“ Ὁ“ 5 
ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν 

Τρώων ἐξ ἐνοπῆς, καὶ ἀπ’ ὥμων τεύχε᾽ ἕλοντο, 

Πάτροκλος δὲ Τρωσὶ κακὰ φρονέων ἐνόρουσε. 
Ν Ν 5" 5), Ὁ ’ “ 5 ’ γ .“. τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε θοῷ ἀτάλαντος "Αρηὶ, 

[4 “-“ σμερδαλέα ἰάχων, τρὶς δ᾽ ἐννέα φῶτας ἔπεφνεν. 
5 3) Ν Ἂν , 9 “2 , 3 

ἀλλ΄ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος, 

όο 

γό5 

770 

,8ο 

785 

762 οὐχὶ] οὔ τι οᾺ ΝῚ ν52 168 ταναηκέας Ὁ ο 5 Ν83 774 ἐστυ- 
φέλιξαν Δτ. νι]ρ΄. : ἐστυφέλιξεν Ὁ 6 6 51 ἢ «]. 715 δ᾽ ἐν Αγ. θᾺ: 
δὲ ντ]Ρ. 783 ἐπόρουσε Ὦ 015: ἐβεβήκει γ η84 ἐνόρουσε 8 Ὦ 
1 ᾿Ξ 



6 ΤΛΙΆΔΟΣ ἢ 

ἔνθ᾽ ἄρα τοι, Πάτροκλε, φάνη βιότοιο τελευτή" 
ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
δεινός" ὃ μὲν τὸν ἰόντα κατὰ κλόνον οὐκ ἐνόησεν" 

ἠέρι γὰρ πολλῇ κεκαλυμμένος ἀντεβόλησε" 

στῆ δ᾽ ὄπιθεν, πλῆξεν δὲ μετάφρενον εὐρέε τ᾽ ὥμω 
Ν ζω , 7 εν» χειρὶ καταπρηνεῖ, στρεφεδίνηθεν δὲ οἱ ὄσσε. 

τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν κρατὸς κυνέην βάλε Φοῖβος ᾿Απόλλων' 
ε ἊΣ , Ν " Ν [4 5} (νὰ 

ἢ δὲ κυλινδομένη καναχὴν ἔχε ποσσὶν ὑφ ἵππων 

αὐλῷπις τρυφάλεια, μιάνθησαν δὲ ἔθειραι 
αἵματι καὶ κονίῃσι" πάρος γε μὲν οὐ θέμις ἦεν 

ἱππόκομον πήληκα μιαίνεσθαι κονίῃσιν, 
πὰ 35. 5.5 Ἂ ’ὔ 4 ’ὔ ’ 

ἀλλ᾽ ἀνδρὸς θείοιο κἀρὴ χαρίεν τε μέτωπον 

ῥύετ᾽ ᾿Αχιλλῆος" τότε δὲ Ζεὺς “Ἕκτορι δῶκεν 
ἊΣ “- ,ὔ ’ 2 ΕἾ 9. Μ ἢ κεφαλῇ φορέειν, σχεδόθεν δέ οἱ ἦεν ὄλεθρος. 

[5 ’ ες. ,ὔ 5 ’, “ πᾶν δέ οἱ ἐν χείρεσσιν ἄγη δολιχόσκιον ἔγχος, 
Ν ἐ δ ( ΠΣ ΕΙΝ ΟΣ δι Εν βριθὺ μέγα στιβαρὸν κεκορυθμένον: αὐτὰρ ἀπ ὦμων 

ἀσπὶς σὺν τελαμῶνι χαμαὶ πέσε τερμιόεσσα. 

λῦσε δέ οἱ θώρηκα ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων. 
τὸν δ᾽ ἄτη φρένας εἷλε, λύθεν δ᾽ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα, 
στῆ δὲ ταφών' ὄπιθεν δὲ μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ 
ΝΜ Ν ’ [ , 3 ’ὔ 

ὦμων μεσσηγὺς σχεδόθεν βάλε Δάρδανος ἀνήρ, 

Πανθοΐδης Εὔφορβος, ὃς ἡλικίην ἐκέκαστο 

ἔγχεϊ θ᾽ ἱἹπποσύνῃ τε πόδεσσί τε καρπαλίμοισι: ΥΧ ῃ ρπαλίμ 
Ἀν Ν Ν ’ “ αλλ ἐς “Ἂ 3 5) 0 καὶ γὰρ δὴ τότε φῶτας ἐείκοσι βῆσεν ἀφ᾽ ἵππων, 

πρῶτ᾽ ἐλθὼν σὺν ὄχεσφι, διδασκόμενος πολέμοιο" 
ὅς τοι πρῶτος ἐφῆκε βέλος, Πατρόκλεες ἱππεῦ, 
οὐδὲ δάμασσ᾽: ὁ μὲν αὖτις ἀνέδ ίκτο δ᾽ ὁμίλ μ μὲν αὖτις ἀνέδραμε, μίκτο δ᾽ ὁμίλῳ, 
5 ἈΝ ε , ’ ’7ὔ ἌΟΥ  Ὁ ἰὲ ἐκ χροὸς ἁρπάξας δόρυ μείλινον, οὐδ᾽ ὑπέμεινε 
ΤΠΠάτροκλον γυμνόν περ ἐόντ᾽ ἐν δηϊοτῆτι. 

’ πρὸ “Ἂ Πάτροκλος δὲ θεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς 
ων ἐς Ἐν γα 9 μὴ - ῇ Ταῦ 3.5.5 ’ 
ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων. 

794. ὑφ᾽] ἐφ᾽ 1.19 Ν1 τ 9 8ο1 πᾶν] τῷ ν. 1]. 4πί. ἐάγη 

790 

ϑ8οο 

805 

81ο 

815 

807 μεσσηγὺ ῦ)Ὀ"Ὁ 514]. σχεδὸν οὔτασε Ζεη. 8ο8 ἡλικίῃ ΝΝΌΝΞ 
810 τότε Αγ. οἱ Νὶν52:; ποτε νι]σ. 817 ἂψ δ᾽ 9511. 



16.ὡὨ ΪΛΙΑΔΟΣ 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς εἶδεν ΠΠατροκλῆα μεγάθυμον 
ἂψ ἀναχαζόμενον, βεβλημένον ὀξέϊ χαλκῷ, 
“3 , εἰν ἐπ Ν ’ἢ ων Ν Ν 

ἀγχίμολον ῥὰ οἱ ἦλθε κατὰ στίχας, οὗτα δὲ δουρὶ 
΄ὔ 2 “ Ν Ν » Υ νείατον ἐς κενεῶνα, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἐλασσε" 

δούπησεν δὲ πεσών, μέγα δ᾽ ἤκαχε λαὸν ᾿Αχαιῶν" 
ὡς δ᾽ ὅτε σῦν ἀκάμαντα λέων ἐβιήσατο χά μ Χαρμῇ» 
“ »»ν “- , , ἵ ὥ τ᾽ ὄρεος κορυφῇσι μέγα φρονέοντε μάχεσθον 
πίδακος ἀμφ᾽ ὀλίγης" ἐθέλουσι δὲ πιέμεν ἄμφω" 

πολλὰ δέ τ᾽ ἀσθμαίνοντα λέων ἐδάμασσε βίηφιν' 
ὡς πολέας πεφνόντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 

Ἕκτωρ Πριαμίδης σχεδὸν ἔγχεϊ θυμὸν ἀπηύρα, 
καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

““Πάτροκλ᾽, ἦ που ἔφησθα πόλιν κεραϊξέμεν ἁμήν, 

Τρωϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας 
ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

’ ’ Ν ’, 3. εἡ 3 , Ψ 
νήπιε" τάων δὲ πρόσθ᾽ ᾿“Ἑκτορος ὠκέες ἵπποι 

Ν 3 [ ’, "ἢ “- 3 5, ἘῸΝ ποσσὶν ὀρωρέχαται πολεμίζειν: ἔγχεϊ δ᾽ αὐτὸς 
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισι μεταπρέπω, ὅ σφιν ἀμύνω 
53 »} - Ν 7 3... 5 ΙΆ “ ᾽ ἦμαρ ἀναγκαῖον" σὲ δέ τ΄ ἐνθάδε γῦπες ἐδονται. 

ἃ δείλ᾽, οὐδέ τοι ἐσθλὸς ἐὼν χραίσμησεν ᾿Αχιλλεύς, 
ὅς πού τοι μάλα πολλὰ μένων ἐπετέλλετ᾽ ἰόντι" 

“ μή μοι πρὶν ἰέναι, ΠΠατρόκλεες ἱπποκέλευθε, 

νῆας ἔπι γλαφυράς, πρὶν “Ἑκτορος ἀνδροφόνοιο 
αἱματόεντα χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι.᾽ 

ὥς πού σε προσέφη, σοὶ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθε.᾽" 
Τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφης, Πατρόκλεες ἱππεῦ" 

“ἤδη νῦν, “Ἕκτορ, μεγάλ᾽ εὔχεο: σοὶ γὰρ ἔδωκε 
νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ ᾿Απόλλων, οἵ με δάμασσαν 

’ ῥηιδίως" αὐτοὶ γὰρ ἀπ᾽ ὥμων τεύχε᾽ ἕλοντο. 
“. 3 

τοιοῦτοι δ᾽ εἴ πέρ μοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν, 
, “ πάντες κ᾽ αὐτόθ’ ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. 

820 δέ οἱ Ὁ51 829 πτερόεντ᾽ ἀγόρευε ΒΤ οΥ Ν᾽Ν1 

820 

δ25 

835 

8.5 

840 ἔπι] 

ἀνὰ Ὅδτα ΟὟ Δ} ἱπποδάμοιο Ὧ9 Ο 842 σε Αγ. να]ρ. : σοι Ὁ 
ον Ὁ Ν52 δὲ] δ᾽ οὐ 1 848 αὐτίκ᾽ ο σ΄ Ν 5: 



το ἸΑΛΨΑΔΌΣ. 1 

ἀλλά με μοῖρ᾽ ὀλοὴ καὶ Λητοῦς ἔκτανεν υἱός, 
ἀνδρῶν δ᾽ Εὔφορβος" σὺ δέ με τρίτος ἐξεναρίζεις. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν" 
οὔ θην οὐδ᾽ αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη 

ἄγχι παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή, 
ΧΝ . Ὁ 19) “ 3 Ὑ 5 7 39 

χερσὶ δαμέντ ᾿Αχιλῆος ἀμύμονος Αἰακίδαο. 

Ἃς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε" 
ψυχὴ δ᾽ ἐκ ῥεθέων πταμένη "ΑἸϊδόσδε βεβήκει, 

ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ᾽ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. 
Ν Ἂν “ ΄ 7 “ 

τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα φαίδιμος “Εκτωρ" 

““Πατρόκλεις, τί νύ μοι μαντεύεαι αἰπὺν ὄλεθρον; 

τίς δ᾽ οἵδ᾽ εἴ κ᾿ ᾿Αχιλεύς, Θέτιδος πάϊς ἠὐκόμοιο, 
φθή 5 ΚΑ ΣΘΌΘΚΟΝ, ὃ Ν Ν 2 Ν θ Ν λέ . 39 ῥθήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι; 

Ως ἄρα φωνήσας δόρυ χάλκεον ἐξ ὠτειλῆς 
» ςς ’ δ ΘΝ ΝΕ. ΘΥΜΌΝ , 

εἴρυσε λὰξ προσβάς, τὸν δ᾽ ὕπτιον ὧσ᾽ ἀπὸ δουρός. 

αὐτίκα δὲ ξὺν δουρὶ μετ’ Αὐτομέδοντα βεβήκει, 

ἀντίθεον θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο" 

ἵετο γὰρ βαλέειν" τὸν δ᾽ ἔκφερον ὠκέες ἵπποι 

ἄμβροτοι, οὺς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα. 

850 

ϑ86ο 

8ό5 

856 βεβήκει) κατῆλθεν εἴ(. Αἰπεη. 507 ε 857 ἁδροτῆτα αὶ 2 9 
νι νιῦ γϑ2, οἷς. ΡΙας. 4ε δυά. ροεί. τῇ ἃ 863 προβεβώς ΝΈΝΞ 

8678 ἤματι τῷ ὅτε γῆμε Θέτιν λιπαροκρήδεμνον 
δαά. φιυϊάδιῃ  Τ' 



ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ 

Οὐδ᾽ ἔλαθ᾽ ᾿Ατρέος υἱόν, ἀρηΐφιλον Μενέλαον, 
Πάτροκλος Τρώεσσι δαμεὶς ἐν δηϊοτῆτι. 

“Δ ἊΝ Ν [ὲ 4 »» “ 

βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, 
3 ΝΑ ΣΕ Κατ) 3 “ ΟῚ “4 Ἂ ’ὔ ’ὔ’ ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖν᾽ ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ 
πρωτοτόκος κινυρή, οὐ πρὶν εἰδυῖα τόκοιο" 

ὡς περὶ Πατρόκλῳ βαῖνε ξανθὸς Μενέλαος. 
’ ΙΖ ε ’ 3. κγ 9, 7, ’ 5 ἘΔ, Ὁ 

πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ᾽ ἔσχε καὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

τὸν κτάμεναι μεμαὼς ὅς τις τοῦ γ᾽ ἀντίος ἔλθοι. 

οὐδ᾽ ἄρα Πάνθου υἱὸς ἐὐμμελίης ἀμέλησε 

Πατρόκλοιο πεσόντος ἀμύμονος" ἄγχι δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ 
ἔστη, καὶ προσέειπεν ἀρηΐφιλον Μενέλαον" 

““᾿Ατρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ὄρχαμε λαῶν, 
, “ Ν , " 3) Ὁ ’ 

χάζεο, λεῖπε δὲ νεκρόν, ἔα δ᾽ ἔναρα βροτόεντα" 

οὐ γάρ τις πρότερος Τρώων κλειτῶν τ᾽ ἐπικούρων 
Πάτροκλον βάλε δουρὶ κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην' 

“ , :] Ν ΟΥΤΌΝ ο , 
τῷ με ἔα κλέος ἐσθλὸν ἐνὶ Γρώεσσιν ἀρέσθαι, 

’ 

μή σε βάλω, ἀπὸ δὲ μελιηδέα θυμὸν ἕλωμαι. 

Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 
[11 “ , 9 Ν Ν ε 4 9 Ι Ζεῦ πάτερ, οὐ μὲν καλὸν ὑπέρβιον εὐχετάασθαι. 

ἌΛΝΤΆ, “ , ’ ΄ “ , οὔτ᾽ οὖν παρδάλιος τόσσον μένος οὔτε λέοντος 
ΝΜ, ἊΝ ’ 3 ’, Ὁ , 

οὔτε συὸς κάπρου ὀλοόφρονος, οὗ τε μέγιστος 

τῶ 

15 

20 

ἡ οἱ] οὗ Ζει. δόρατ᾽ οἱ 20 παρδάλιος ΑΥ. νι]. : πορδάλιος 
Ῥ'υβσΊιου  Β ΝΈν νϑ 21 μέγιστος] μάλιστα Ἃ εἰΐ. ΡΙ]αΐ. νἹἱῖ. 
Ήοτι. 11. 133 



17... ΨΤΑΤΑΆΟΣΡ 

θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι περὶ σθένεϊ βλεμεαίνει, 
Ψ , Φ 5.155 7 , ὅσσον [[ἀνθου υἷες ἐὐμμελίαι φρονέουσιν. 

5. Ν Ν γφχΝ ,ὕ ε ᾽ ε Ι 
οὐδὲ μὲν οὐδὲ βίη Ὑπερήνορος ἱπποδάμοιο 
βρν “ “ ’ ὅ Φ 3... ἐν ’ὔ Φο ς ͵ ἢς ἥβης ἀπόνηθ,, ὅτε μ᾽ ὦνατο καί μ᾽ ὑπέμεινε 28 

» “..Ν »᾿ ΩΣ -“ 2 “ Ν 

καί μ᾽ ἐφατ᾽ ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν 
» 3 ον ’, ’ - ’ 

ἐμμεναι" οὐδὲ ἕ φημι πόδεσσί γε οἷσι κιόντα 

εὐφρῆναι ἄλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοκῆας. 
[τ Ν᾽ Ν 3 ἊΝ γα , Μ , 5» 

ὡς θην καὶ σὸν ἐγὼ λύσω μένος, εἴ κέ μευ ἄντα 
[4 5 , 3. 9} 3. 9 ’ὔ ’ 

στ 5 ἀλλὰ σ᾽ ἔγωγ ἀναχωρήσαντα κελεύω 30 
) Ν 53.  ΕΌΣῸΣ ᾽ὔ [τ 3... 09 “ ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ᾽ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο, 

» ΑΝ , ες Ν , [4 Υ 32 
πρίν τι κακὸν παθέειν: ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 

ἃ ΄- ὡς φάτο, τὸν δ᾽ οὐ πεῖθεν' ἀμειβόμενος δὲ προσηύδα" 

“νῦν μὲν δή, Μενέλαε διοτρεφές, ἦ μάλα τείσεις 
Ν 2 ’, Χ “, 2 ’ ϑῦν9 ’ὔ 

γνωτὸν ἐμόν, τὸν ἔπεφνες, ἐπευχόμενος ὃ ἀγορεύεις, 35 
Ἂ “- “ 

χήρωσας δὲ γυναῖκα μυχῷ θαλάμοιο νέοιο, 
2 Ν Ν “- ’ Ν “ Υ 

ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἐθηκας. 
τ , - 
ἢ κέ σφιν δειλοῖσι γόου κατάπαυμα γενοίμην, 

ΝΜ » Ν. 4 Ν ἈΝ ᾽ὔ 5) Ὁ) Ἂ 

εἰ κεν ἐγὼ κεφαλὴν τε τεὴν καὶ τεῦχε ἐνείκας 
ΙᾺ Πάνθῳ ἐν χείρεσσι βάλω καὶ Φρόντιδι δίῃ. 49 

2 3 2 Ν Υ̓ ἊΝ 5 » ’ Υ̓͂ 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν ἐτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος ἐσται 

οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀδήριτος ἤ τ᾽ ἀλκῆς ἤ τε φόβοιο." 
ὰ 93 Ν. ΒΕ 0.79 , [ 3. Ὁ} 

ὡς εἰπὼν οὕτησε κατ΄ ἀσπίδα πάντοσ ἐϊσην" 

οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλκός, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὴ 

ἀσπίδ᾽ ἐνὶ κρατερῇ" ὁ δὲ δεύτερος ὄρνυτο χαλκῷ 45 ι μι περ ρ ρ Χο ας 
2 εἰὸ Χ Ατρεΐδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος Διὶ πατρί: 

ἂψ δ᾽ ἀναχαζομένοιο κατὰ στομάχοιο θέμεθλα 
ἐγ 55) ρΚἜττος 3 ΉΞΩΝ 5 [4 Χ , 

νύξ᾽, ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσα" 

ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι’ αὐχένος ἤλυθ᾽ ἀκωκή, 

22 περὶ] μέγα 5' Νὅ2: παρὰ ο 23 φορέουσιν Ῥ' ΟΡ  ΝΊΤ Ν1 
ν.]. 8Ρ. Επβέ. 27 ἕ) τέ Ατ. 1.51.8 ὈῈ5 Ρδ Ρ!δ γι τῷ ἢ τεσ: 
ν. 1. δηί. (ἔν τισι τῶν ὑπομνημάτων) Ὁ Ὦ 4τ ἔτι] ἐπὶ ν. 1. απί. (ἔνια 
τῶν ὑπομνημάτων) 42 ἤτ᾽ ... ἥτε» Α Οϑ 0013, εἴξ. ΝΙῖς. : ἠδ᾽. .. 
δὲ ἍΤ: νη]|ρὶ:- οὔτ: .- -- οὔτε ΔΗ Εἰ Α].: εἴτ᾽... εἴτε ΝΙ3 νΠὺ ν92 
44 χαλκός Δτ. Α οἸὩτν Ν82: χαλκόν ν.]. ἀηῖ., ντ]Ρ.. 45 ἀσπίδ᾽ 
ἐνὶ 5115: ἀσπίδι ἐνὶ ναἱρ. : ἀσπίδι ἐν ἔ 5 14 Β (Ὁ 4ἱ. 



1 ΤΑΑΑΟΣΡ 

’ὔ Ν ᾽ 3 4 Ἂς ΄ὔ , "5 3 υ “ 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε ἐπ᾿ αὐτῷ. 50 

αἵματί οἱ δεύοντο κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι 
“ 4᾽ ἃ “ Δ , ΟῚ ’ πλοχμοί θ᾽, οἱ χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο. 

Ὁ Ν , δ ΦΠΚΕΝ, " Ν ΡῚ ’, 
οἷον δὲ τρέφει ἔρνος ἀνὴρ ἐριθηλὲς ἐλαίης 

χώρῳ ἐν οἰοπόλῳ, ὅθ᾽ ἅλις ἀναβέβροχεν ὕδωρ, 

καλὸν τηλεθάον' τὸ δέ τε πνοιαὶ δονέουσι ἩΡ 
, 3 , ’ἤὕ , ΜὙ .“. ἴων 

παντοίων ἀνέμων, καί τε βρύει ἄνθεϊ λευκῷ" 

ἐλθὼν δ᾽ ἐξαπίνης ἄνεμος σὺν λαίλαπι πολλῇ 
’ » ὙΠ. ’ὔ ΝΕ ΡΣ ΚΝ ’, 

βόθρου τ᾽ ἐξέστρεψε καὶ ἐξετάνυσσ᾽ ἐπὶ γαίῃ" 

τοῖον Πάνθου υἱὸν ἐϊμμελίην Εὔφορβον 

᾿Ατρεΐδης Μενέλαος ἐπεὶ κτάνε, τεύχε᾽ ἐσύλα. όο 

Ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε λέων ὀρεσίτροφος, ἀλκὶ πεποιθώς, 
, ., [᾿ “ ε ’ κἐ »} ν βοσκομένης ἀγέλης βοῦν ἁρπάσῃ ἢ τις ἀρίστη" 

τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι 
“ ΜΝ ’ 3 . ΔΌΡΥ, Ι ὑπ 

πρῶτον, ἔπειτα δὲ θ᾽ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαφύσσει 
“ 9 Ν Ν , ,’ὔ 3.....30 ἴον δηῃῶν' ἀμφὶ δὲ τὸν γε κύνες τ΄ ἀνὸρες τε νομῆες 65 

πολλὰ μάλ᾽ ἰύζυσιν ἀπόπροθεν οὐδ᾽ ἐθέλουσιν 
2 ’ 9 , Ν Ν ΄ «ε “ ἀντίον ἐλθέμεναι: μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ" 
ἃ “ » Ν ΉΗΝ. » ΣΕΥ Νὰ ὡς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα 

ἀντίον ἐλθέμεναι Μενελάου κυδαλίμοιο. 

ἔνθα κε ῥεῖα φέροι κλυτὰ τεύχεα Πανθοΐδαο 70 
᾿Ατρεΐδης, εἰ μή οἱ ἀγάσσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
“ ε! «ὦ μευ 9) ᾿ “ “- 
ὃς ρὰ οἱ ᾿Εἰκτορ ἐπῶρσε θοῷ ἀτάλαντον ᾿ Αρηὶ, 
5 , 9 ’ ’ ε ’ὔ , 

ἄνερι εἰσάμενος, Κικόνων ἡγήτορι Μέντῃ" 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα": 
᾿ τ - 

“ΓΈ κτορ, νῦν σὺ μὲν ὧδε θέεις ἀκίχητα διώκων 75 

ἵππους Αἰακίδαο δαΐφρονος" οἱ δ᾽ ἀλεγεινοὶ 
μὰ Ι “-“ ἐξ ὅ.9 3 ,ὔ 

ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἡδ᾽ ὀχέεσθαι, 
Ἃ 5, ΠΝ σι.ο ἄλλῳ γ᾽ ἢ ᾿Αχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ. 

’ “. 

τόφρα δέ τοι Μενέλαος, ἀρήϊος ᾿Ατρέος υἱός, 

51 ὁμοῖαι] μέλαιναι Ζεη. 54 ἀναβέβροχεν Ζεῃ. Νὴ: ἀναβέβρυχεν 
νι]Ρ'. 58 γαίης αε ΝΈΤ 0013 ν18 Επιϑὲ., Ῥογρῆγνσ. νἱί. Ῥψυίμαρ. 26 

67 χλωρὸν δέος) δριμὺς χόλος ΥτΥ' Ῥϑ ν.]. ἀρ. Ἐπϑι. 13 Μέντῃ] 
Πείρῳ ν.]. 5Τ 75 θέεις] νοεῖς ΔΡΟΙ]. Ιεχ. ἴῃ ᾿Ακίχητα 



17. ΠΛΤΑΔΌΣΩΡ 

, Ν ἥ, Ν Μ ες Πατρόκλῳ περιβὰς Τρώων τὸν ἄριστον ἔπεφνε, 8ο 

Πανθοΐδην Εὔφορβον, ἔπαυσε δὲ θούριδος ἀλκῆς." 
ὰ ς α τυ τος ε Ν Ω Μ Ν δ ’, ς “- 
Ὡς εἰπὼν ὃ μὲν αὖτις ἔβη θεὸς ἂμ πόνον ἀνδρῶν, 

[τὰ 5 ΦΕΟΝ Ή » , 5 Ν ,ὔὕ 

Εκτορα δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύκασε φρένας ἀμφὶ μελαίνας" 
’ Ρρι ν φ νι, Ν, » » ΑΡΝ 3 3. πάπτηνεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα κατὰ στίχας, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

δὴ Ν . ᾽ὔ Ν {2 Ν 3. ἩΘΉΣΟΝ, ’ τὸν μὲν ἀπαινύμενον κλυτὰ τεύχεα, τὸν δ᾽ ἐπὶ γαΐῃ 85 

κείμενον" ἔρρει δ᾽ αἷμα κατ᾽ οὐταμένην ὠτειλήν. 
“ Ν Ν ΙΆ 7 ΨΜ “ 

βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, 

ὀξέα κεκληγώς, φλογὶ εἴκελος Ἡφαίστοιο 
ν ’ 3... ΕἾΝ 3 , ΟΝ 7 

ἀσβέστῳ" οὐδ᾽ υἱὸν λάθεν ᾿Ατρέος ὀξὺ βοήσας 
5 » 0. 9 ᾿ν Χ ἃ 77 ’ 

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν" 9ο 
«.ςς.ς ν 2 ’ 93 ͵ ’ὔ , ᾽ὔὕ Ν ὦ μοι ἐγών, εἰ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλὰ 

Πάτροκλόν θ᾽, ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ᾽ ἐνθάδε τιμῆς, 
,ὔ “ 2, 

μή τίς μοι Δαναῶν νεμεσήσεται, ὅς κεν ἴδηται. 
2 7 “ “ ΩΝ ᾿ν Γι Ν ; 

εἰ δέ κεν ᾿Εκτορι μοῦνος ἐὼν καὶ Γρωσὶ μάχωμαι 
5. , ,ὕ 7 , 5. ὁ ΄Ἱ Υς 

αἰδεσθείς, μὴ πώς με περιστήωσ᾽ ἕνα πολλοί: 95 

Τρῶας δ᾽ ἐνθάδε πάντας ἄγει κορυθαίολος “Ἑ κτωρ. 

ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 
ε ΟῚ ΟῚ Ν 5) 7, Ν ἕν ’ὔ’ Ν , ὁππότ ἀνὴρ ἐθέλῃ πρὸς δαίμονα φωτὶ μάχεσθαι 

ὅν κε θεὸς τιμᾷ, τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσθη. 
“ 3 Μ ΄ 7 “ , 

τῶ μ᾽ οὔ τις Δαναῶν νεμεσήσεται, ὅς κεν ἴδηται 10ο 
Ἷ Ἕκτορι χωρήσαντ᾽, ἐπεὶ ἐκ θεόφιν πολεμίζει. 

5 ’ Μ ’ ἊΝ 5 “-“ »Ἥ 

εἰ δὲ που Αἴαντός γε βοὴν ἀγαθοῖο πυθοίμην, 

ἄμφω κ᾽ αὗτις ἰόντες ἐπιμνησαίμεθα χάρμης 

καὶ πρὸς δαίμονά περ; εἴ πως ἐρυσαίμεθα νεκρὸν 
“Ἵ 3 “.. “- , 7 ΜΕΝ 155 

Πηλεΐδῃ ᾿Αχιλῆϊ: κακῶν δέ κε φέρτατον εἴη. 105 
« “3. λῪ ἈΝ ’, 

ΗἯος ὁ ταῦθ᾽ ὅρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον" ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ “Ἕκτωρ. 
3 ας [τὰ ΡΝ) ’ 5 ᾿ “ Ἂς [ αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρόν, 

2 ’ “ Ν 3 σα 

ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε λὶς ἠὐγένειος, 
[ν [ ’ὔὕ ἈΨ 5 Ἁ ἴων Ἅ 

ὃν ῥα κύνες τε καὶ ἄνδρες ἀπὸ σταθμοῖο δίωνται 110 

82 ἂμ ὈΔ5:1 «ἷ. : ἂν νι]Ρ. 86 οὐταμένης ὠτειλῆς 809 υἷα 
Ρὸ λάθ᾽ ΙῈΡ 99 πῆμα] κῦμα ἔς 103 ἰόντε Ζεηῃ. 110 δίενται 
ν.Ἰ. ἂρ. Ηάη. 



17... ἸΛΙΆΔΟΣ Ὲ 

4 Ν »“»"» “ ἈΠ Ὰ) Ν 9 2 ἐγχέσι καὶ φωνῃ" τοῦ ὃ ἐν φρεσὶν ἄλκιμον ἦτορ 
“ 3.0 Δ ’ 2»ϑ»Λ)Λ.ὁ 2ὦν» 3) Ν , παχνοῦται, ἀέκων δέ τ᾽ ἔβη ἀπὸ μεσσαύλοιο" 

ὡς ἀπὸ Πατρόκλοιο κίε ξανθὸς Μενέλαος. 
στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων, 

,ὔ » , Λ ΕΞ, παπταίνων Αἴαντα μέγαν, Γελαμώνιον υἱόν. 
Ν Ν ἐν νι) ΠΟ ΕΣ » [ ΡΥ ΧΕΡῸΣ Ν ἐξ 

τὸν δὲ μὰλ᾽ αἷψ᾽ ἐνόησε μάχης ἐπ ἀριστερὰ πάσης 

θαρσύνονθ᾽ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι" 

θεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος ᾿Απόλλων" 
“ Ν , “᾿ Ν ’ 3 » 

βῆ δὲ θέειν, εἶθαρ δὲ παρισταμενος ἔπος ηὔδα. 

“Αἶαν, δεῦρο, πέπον, περὶ Πατρόκλοιο θανόντος 
’ὔ »», 7 3 σι , 

σπεύσομεν, αἴ κε νέκυν περ ᾿Αχιλλῆϊ προφέρωμεν 
’ ΦΌΡΤΟΝ , 3.1 Ὁ ζ σ 35 

γυμνόν! ἀτὰρ τὰ γε τεύχε ἔχει κορυθαίολος " Εκτωρ. 
ἃ οἰ Ὡς ἔφατ᾽, Αἴαντι δὲ δαΐφρονι θυμὸν ὄρινε" 

βῆ δὲ διὰ προμάχων, ἅμα δὲ ξανθὸς Μενέλαος. 
“ Ν [ἢ 53 Ν ἊΝ , 0 {09 4 

Εκτωρ μὲν ΤΙάτροκλον ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε ἀπηύρα, 
[ 3 ( 3. 3} Ν 5 7... ΄“ 

ἕλχ᾽, ἵν᾽ ἀπ᾿ ὦμοιιν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῷ, 

τὸν δὲ νέκυν Τρῳῆσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοί ρῳῇσιν ἐρυσσάμενος η. 
Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΐτε πύργον" 

᾿ Ἕκτωρ δ᾽ ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ᾽ ἑταίρων, 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε: δίδου δ᾽ ὅ γε τεύχεα καλὰ 
Ν , δ 50 ΄ μ » ΞΕ Ν Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αὐτῷ. 

Αἴας δ᾽ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας 
ε ’ Ὁ , ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν, 
κυ ΟἿ ’ 3 ον ’ὔ 3 [τὰ ᾧ ῥά τε νήπι᾽ ἄγοντι συναντήσωνται ἐν ὕλῃ 
3 ΟΣ) “ ε , , “. ’ὔ 
ἀνὸρες ἐπακτῆρες" ὁ δέ τε σθένεϊ βλεμεαΐίνει, 

ὩΣ , ΠῚ { , [ » 7 πᾶν δέ τ᾽ ἐπισκύνιον κάτω ἕλκεται ὄσσε καλύπτων" 
ἃ » ΝΥ ’ “ “. 7 ὡς Αἴας περὶ [Πατρόκλῳ ἡρωϊ βεβήκει. 
3 οὰ , .«κ ,ὔ Ατρεΐδης δ᾽ ἑτέρωθεν, ἀρηΐφιλος Μενέλαος, 
ε κ , , ΘΛ “ ΟΣ 12 ἑστήκει, μέγα πένθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων. 

“ “. Ν “ Γλαῦκος δ᾽ ἹἹππολόχοιο πάϊς, Λυκίων ἀγὸς ἀνδρῶν, 
ὝἝἭ8 3). (ς "ὃ ἰδὰ λ Κλ τὴς 02 “θ ᾿ 

κτορ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ 

115 

140 

134--1ι56 οηι. (8, Ζεη. 136 καλύπτων ΑΓ. (ἅπασαι), να]ρ. : 
καλύπτον ΘΕΈ ΪΒΟ 5 



17. ΓΤΛΤΑ͂ΔΟΣ Ρ 

“Ἕκτορ, εἶδος ἄριστε, μάχης ἄρα πολλὸν ἐδεύεο. 
ἡ σ᾽ αὔτως κλέος ἐσθλὸν ἔχει φύξηλιν ἐόντα. 

φράζεο νῦν ὅππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσῃς 
οἷος σὺν λαοῖς τοὶ ᾿Ιλίῳ ἐγγεγάασιν" 145 
οὐ γάρ τις Λυκίων γε μαχησόμενος Δαναοῖσιν 
εἶσι περὶ πτόλιος, ἐπεὶ οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν 

2 9. 4 ΩΝ ΡΥ ας 

μάρνασθαι δηϊοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί. 
ον Ἀ , “- ᾽ὔ ρὰς Ὧς 

πῶς κε σὺ χείρονα φῶτα σαώσειας μεθ᾽ ὅμιλον, 

σχέτλι᾽, ἐπεὶ Σαρπηδόν᾽ ἅμα ξεῖνον καὶ ἑταῖρον 150 
κάλλιπες ᾿Αργείοισιν ἕλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι, 

ὅς τοι πόλλ᾽ ὄφελος γένετο, πτόλεϊΐ τε καὶ αὐτῷ, 

ζωὸς ἐών: νῦν δ᾽ οὔ οἱ ἀλαλκέμεναι κύνας ἔτλης. 
΄ι “- » 3 Ν ᾽ὔ 2 ᾿ 3 “- 

τῷ νῦν εἴ τις ἐμοὶ Λυκίων ἐπιπείσεται ἀνδρῶν 

οἴκαδ᾽ ἴμεν, Τροίῃ δὲ πεφήσεται αἰπὺς ὄλεθρος. 155 
3 ἊΝ “ “4 , Ν - 4 εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος πολυθαρσὲς ἐνείη, 

ἄτρομον, οἷόν τ᾽ ἄνδρας ἐσέρχεται οἱ περὶ πάτρης 
ἊΨ [ἐ ,, ’, Ν δ ΚΜ 

ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο, 

αἶψά κε Πάτροκλον ἐρυσαίμεθα Ἴλιον εἴσω. 
3 ὃ᾽ Φ Ἄὐον , , Ι ΝΜ 6 εἰ δ᾽ οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος τόο 

“ἔν ἊΝ 7ῳ 9 , 7 

έλθοι τεθνηὼς καί μιν ἐρυσαίμεθα χάρμης, 
3 “- 

αἶψά κεν ᾿Αργεῖοι Σαρπηδόνος ἔντεα καλὰ 

λύσειαν, καί κ᾿ αὐτὸν ἀγοίμεθα Ἴλιον εἴσω" 
72 Ν , ᾽, 9). 5 , ἃ ΚΓ ΟΝ, τοίου γὰρ θεράπων πέφατ᾽ ἀνέρος, ὃς μέγ᾽ ἄριστος 

3 ᾽ὔ ἊΣ Ν ΝΕ 9 [2 ἢ 6 Ἀργείων παρὰ νηυσὶ καὶ ἀγχέμαχοι θεράποντες. τό5 
ἀλλὰ σύ γ᾽ Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας 

Ἅ ἡ 3. ον Ἂς .“ 5) δὴ ΟΣ. ον στήμεναι ἄντα κατ᾽ ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν ἀὐτῇ, 
οὐδ᾽ ἰθὺς μαχέσασθαι, ἐπεὶ σέο φέρτερός ἐστι." 

, 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος “ Ἑκτωρ" 

““ Γλαῦκε, τίη δὲ σὺ τοῖος ἐὼν ὑπέροπλον ἔειπες; 170 

144 σαώσεις ΔΥ. 64Ὰ 1,10 Ο2 ν82 4]. 145 λαοῖσι νιιρ. : γαμβροῖσι 
[48 ἐπ’ ΑΤ.: μετ᾽ νι]. 149 ὁμίλου Ζεηῃ. 151 οἰωνοῖσι 1 8 

ΝῚ 1110 γ82 152 τοι] τις 6 153 κύον Ζεῃ. 155 ἴμεν ΑΥ. 
ςοαά.: ἔτω Π΄Ίοη. ΘΙΔΟΠΙι5 158 ἔθεντο] ἔχουσιν Ὁ 51 τὸ τ 245 4]. 

τότ χάρμῃ Θ 5 Ὁ ΝΙΝῚΝ" 



17. ΑΙ ΑΘΟΣ 

3 ἰε , ὦ πόποι, ἦ τ' ἐφάμην σὲ περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων, 
“ “ ’, 2 ’ ’ τῶν ὅσσοι Λυκίην ἐριβώλακα ναιετάουσι: 

νῦν δέ σευ ὠνοσάμην πάγχυ φρένας, οἷον ἔειπες, 
ὅς τέ με φὴς Αἴαντα πελώριον οὐχ ὑπομεῖναι με φὴ ριον οὐχ ὑπομεῖναι. 

, ΔΈΟΝ, Υ̓ Ι 5. Ν ’ὔ .“ οὔ τοι ἐγὼν ἔρριγα μάχην οὐδὲ κτύπον ἵππων" 175 
3 3 ἌΝ Ἂ γ, ΄ » ’ ἀλλ᾽ αἰεί τε Διὸς κρείσσων νόος αἰγιόχοιο, 
ὅς τε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην 
ες “Γ΄ [α τυῶς 3 ϑΊΥΑ 5 , “ ῥηϊδίως, ὁτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει μαχέσασθαι. 

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ἵστασο καὶ ἴδε ἔργον, 
ἠὲ πανημέριος κακὸς ἔσσομαι, ὡς ἀγορεύεις, 180 
ἢ τινα καὶ Δαναῶν ἀλκῆς μάλα περ μεμαῶτα 

7 3 ᾽ὔ Ν ’ ’ 33 σχήσω ἀμυνέμεναι περὶ Πατρόκλοιο θανόντος. 
ἃὰ ., Ὡς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀὔΐσας" 

“Τρῷες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς, 185 
ΕΥ̓) ΞΡ Ν ΘΙ ΤΟΝ. 3 “ 3 ͵7 ΡΝ ψ, ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼν ᾿Αχιλῆος ἀμύμονος ἔντεα δύω 

32 

καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξα κατακτάς. 
ἃ [χ Ἂς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος “Ἑκτωρ 

᾿ς .ἢ 2 δηΐου ἐκ πολέμοιο' θέων δ᾽ ἐκίχανεν ἑταίρους 
2) ὦκα μάλ᾽, οὔ πω τῆλε, ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπών, 190 

οἱ προτὶ ἄστυ φέρον κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος. 
στὰς δ᾽ ἀπάνευθε μάχης πολυδακρύου ἔντε᾽ ἄμειβεν'" 
Μ ες Ν ὌΝ ἡ ΩΝ “ { ΔΝ ζλδοος 
ἤτοι ὁ μὲν τὰ ἃ δῶκε φέρειν προτὶ ᾿ἴλιον ἱρὴν 

Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν, ὃ δ᾽ ἄμβροτα τεύχεα δῦνε 

Πηλεΐδεω ᾿Αχιλῆος, ἅ οἱ θεοὶ Οὐρανίωνες 195 

πατρὶ φίλῳ ἔπορον' ὁ δ᾽ ἄρα ᾧ παιδὶ ὄπασσε 
ἤ 3 3 5) [ἐδ ΡῚ Υ͂ Ν 3 [ γηράς" ἀλλ᾽ οὐχ υἱὸς ἐν ἔντεσι πατρὸς ἐγήρα. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἀπάνευθεν ἴδεν νεφεληγερέτα Ζεὺς 

111 πόποι ΘΈΑ ΒΟ ΝνβΣ; πέπον Ζεη. νιυϊρ. 173 σευ] σε Ζεη. 
(ΟΝ Έ Τ᾽ ν 85 -ν. ὁπι|.}}5 174 μ᾽ ἔφης Ρίο]. Α5ς-. 1 176 αἰγιόχοιο 

ΘΕΏΣΑ ΜΙ: ἢέ περ ἀνδρός νυΐρ. 1η8 τότε Ατὶβίορῃ. μαχέ- 
εσθαι ἃ 6 Ἃ ἸἘΤ ΝΊ Ν1 : ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι ον. 1. ΑΡ. Επιδέ. 186 ὄφρ᾽ 
ἂν ἐγὼ δύω κατὰ τεύχεα Πηλείωνος Εἰ. Αι. 154. 1 ΙΟῚ Πηλείωνος 
ἢ ΝΜ ν. ]. 1π Α : Πηλεΐδαο νιι]5. 102 πολυδακρύον ἅοτ Α1.15ΧΝ12 
νυ νι νι γθ2 ; πολυδακρύτου νι]δ. 



17. ἸΛΙΆΔΟΣ Ῥ 

τεύχεσι ΠΠηλεΐδαο κορυσσόμενον θείοιο, 

κινήσας ῥα κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν" 200 
οι ἌΧΟΣ 2 7 ’ὔ ἥ 7 ’ 5 

ἃ δείλ΄, οὐδέ τί τοι θάνατος καταθύμιὸός ἐστιν, 
ἃ , Ν 3 Ν 3.1. 4 [4 4 

ὃ5 δὴ τοι σχεδὸν εἰσι' σὺ δ᾽ ἄμβροτα τεύχεα δύνεις 
Ρ Ἁ 5 “ ’ Ἢ ἌΓ 47 
ἀνδρὸς ἀριστῆος, τόν τε τρομέουσι καὶ ἄλλοι" 

τοῦ δὴ ἑταῖρον ἔπεφνες ἐνηέα τε κρατερόν τε, 

τεύχεα δ᾽ οὐ κατὰ κόσμον ἀπὸ κρατός τε καὶ ὥμων 205 
“ 3 “ “ Ἄ , 3 7, εἵλευ"' ἀτάρ τοι νῦν γε μέγα κράτος ἐγγυαλίξω, 

τῶν ποινὴν ὅ τοι οὔ τι μάχης ἐκ νοστήσαντι 

δέξεται ᾿Ανδρομάχη κλυτὰ τεύχεα Πηλεΐωνος. 
ἘΣ Ν ΄ ἈΥ ΤΟ. .}5 ᾽ὔ “ ,7 Η, καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾿ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων. 

Ἕκτορι δ᾽ ἥρμοσε τεύχε᾽ ἐπὶ χροΐ, δῦ δέ μιν ΓΑρης 210 
δεινὸς ἐνυάλιος, πλῆσθεν δ᾽ ἄρα οἱ μέλε᾽ ἐντὸς 
5 “ Ν Ἧ Ἂς Ν Ν 3 ὕχ 

ἀλκῆς καὶ σθένεος: μετὰ δὲ κλειτοὺς ἐπικούρους 
δ δ τὸ ΄ “.}} ᾿Ὶ [ 7 Γρϑ 

βῆ ῥα μέγα ἰάχων: ἰνδάλλετο δέ σφισι πᾶσι 
ψ,. ΄ Ἂ .. 

τεύχεσι λαμπόμενος μεγαθύμου Πηλεΐωνος. 

ὄτρυνεν δὲ ἕκαστον ἐποιχόμενος ἐπέεσσι, 215 
Μέσθλην τε Γλαῦκόν τε Μέδοντά τε Θερσίλοχόν τε, 
3 ο΄}, ᾽ δὰ ὡς ,ὔ ’ 
Αστεροπαῖόν τε Δεισήνορὰ θ᾽ ᾿ἱππόθοόν τε, 

Φόρκυν τε Χρομίον τε καὶ [ἔννομον οἰωνιστήν" 

τοὺς ὅ γ᾽ ἐποτρύνων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
, ΄- 

““κέκλυτε, μυρία φῦλα περικτιόνων ἐπικούρων" 220 

οὐ γὰρ ἐγὼ πληθὺν διζήμενος οὐδὲ χατίζων 
»: ΚΝ 15 3 ς 7 ’ὔ Ν» Ὁ“ ἐνθάδ᾽ ἀφ᾽ ὑμετέρων πολίων ἤγειρα ἕκαστον, 

ἀλλ᾽ ἵνα μοι Τρώων ἀλόχους καὶ νήπια τέκνα 
προφρονέως ῥύοισθε φιλοπτολέμων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν. 

τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ 225 

λαούς, ὑμέτερον δὲ ἑκάστου θυμὸν ἀέξω. 
΄- “- 52 Χλ 7 ὌΝ σὴ 7 τῷ τις νῦν ἰθὺς τετραμμένος ἢ ἀπολέσθω 

199 τεύχεσι λαμπόμενον μεγαθύμου Πηλείωνος ἱ (ΞΞ 214) 201 ἃ] 
ῷ Με Μβϑῦ υΣσ-ς οὐκέτι 6 5 Ν! 202 ὡς Ὦ εἶσι Α΄. Β Α 55. Μβ8, 
{5010 τηδγρ. : ἐστι ν]ρ. 214 μεγαθύμῳ Πηλείωνι ΑΥ. » Α 1.19 Μ8 Μ10 
Ν1; Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος Ζεῃ. 215 ὄτρυνεν Ζεη. [735 9: ὥτρ. ςεί. 
216 ὀρσίλοχόν οᾶ 5ἘΡᾳ 519 οἵη. 1) 5 Ὁ} Ὁ Τὶ 4]. 

ΗΟΜ. 11. 183-24 8 



17. ΛΊΘΟΣ .Ἑ 

9 ’ ςε Ν , 3 4 
ἦε σαωθήτω" ἡ γὰρ πολέμου ὀαριστύς. 
ἃ ῇ ῇ Α, “ ἰ Υ̓ 
ὃς δέ κε Πάτροκλον καὶ τεθνηῶτά περ ἔμπης 

““ 4 ε 5 ’, » , ε δ) 

Τρῶας ἐς ἱπποδάμους ἐρύσῃ, εἴξη δέ οἱ Αἴας, 
“᾿ Ν 

ἥμισυ τῷ ἐνάρων ἀποδάσσομαι, ἥμισυ δ᾽ αὐτὸς 
6 5 ’ὔ Ν , ε " Υ̓ “ 2 ζ, 22 ἕξω ἐγώ: τὸ δέ οἱ κλέος ἔσσεται ὅσσον ἐμοί περ. 

ὰ “- Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἰθὺς Δαναῶν βρίσαντες ἔβησαν, 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι" μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς 
Ν ε.5 Μ λα Ι 

νεκρὸν ὑπ Αἴαντος ἐρύειν Γελαμωνιάδαο, 
4 Υ ’ 3.5 3 “ Ν. 3 ᾽΄ὔ νήπιοι" ἢ τε πολέσσιν ἐπ᾽ αὐτῷ θυμὸν ἀπηύρα. 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον" 
“ὦ πέπον, ὦ Μενέλαε διοτρεφές, οὐκέτι νῶϊ 

ἔλπομαι αὐτώ περ νοστησέμεν ἐκ πολέμοιο. 
» ’ Ἃ ’, Ϊέ οὐ τι τόσον νέκυος περιδείδια 1]ατρόκλοιο, 

Φ ἤ ’ ’ ’ὔὕ 592 9 Ὰ 

ὅς κε τάχα Τρώων κορέει κύνας ἠδ᾽ οἰωνούς, 
ὅσσον ἐμῇ κεφαλῇ περιδείδια, μή τι πάθῃσι μῃ ῃ ρ 9. μῇ ῆ ᾽ 

ἊΝ (ς 2 Ν , [2 Ν ’ ’ἦ καὶ σή, ἐπεὶ πολέμοιο νέφος περὶ πάντα καλύπτει, 
« 

σ“ ἜΡδν 3 ὑρηῦνας ΚΟ. » ΘΎΣΤΗΝ, 4 Εκτωρ, ἡμῖν ὃ αὖτ᾽ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος. 
5 5. 5, ΕΘΝ. “ “ ’ " 3 ’ 33 
ἀλλ΄ ἂγ ἀριστῆας Δαναῶν κάλει, ἣν τις ἀκούσῃ. 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 
ἤῦσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς" 
“ὦ φίλοι ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
“ λ 15) .«, 3 [έ ἈΝ [β 

οἵ τε παρ Ατρεΐδῃς, ᾿Αγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, 

δήμια πίνουσιν καὶ σημαίνουσιν ἕκαστος 

λαοῖς: ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ. 
9 ’ ἥ ΨΑΥΘ ὯΝ [ 

ἀργαλέον δέ μοί ἐστι διασκοπιᾶσθαι ἕκαστον 
ε ’ ’ Ν Υ [, 7 ἡγεμόνων" τόσση γὰρ ἔρις πολέμοιο δέδηεν" 

ἀλλά τις αὐτὸς ἴτω, νεμεσιζέσθω δ᾽ ἐνὶ θυμῷ 
πν Ν , ,ὔ 393 

ΠῸᾺτροκλὸν ρῳῇσι κυσὶν μέλπηθρα γενέσθαι. 
ὰ 5 .“Ἃ δ Ὡς ἔφατ᾽, ὀξὺ δ᾽ ἄκουσεν ᾿Οἰλῆος ταχὺς Αἴας" 

235 

240 

245 

250 

255 

231 τῷ Δτ. Ὁ ἀε Μ'Ύγ7, Α 55. : τῶν νιιρ. 2354 ἔλπετο Δτὶβίορῃ. 
νυ ]ρ. : ἤλπετο ν.]. απί. οραᾳτ ΜΒΜΙΟΝΙ; ἤθελε ν.]. 51 
249 ᾿Ατρείδῃ αι Ὁ καὶ Μενελάῳ] ποιμένι λαῶν 51 250 ἕκαστοι 
8. ἃ 6  : ἕκαστα ν.]. δηί. 1 Ν᾽ 1 ν1 256 ὡς φάτο, τοῦ δ᾽ ἥκουσεν ἱ 



17. ἸΛΙΆΔΟΣ 

πρῶτος δ᾽ ἀντίος ἦλθε θέων ἀνὰ δηϊοτῆτα, 
Ν Ν ΨΥ, Ν ἈΞ, Ὁ) “ 

τὸν δὲ μετ΄ ᾿Ιδομενεὺς καὶ ὀπάων ᾿Ιδομενῆος, 
’ 3 3 Ἂ Ἂ ’ Μηριόνης, ἀτάλαντος Ενυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ. 

τῶν δ᾽ ἄλλων τίς κεν ἧσι φρεσὶν οὐνόματ᾽ εἴποι, 26ο 

ὅσσοι δὴ μετόπισθε μάχην ἤγειραν ᾿Αχαιῶν; 

Τρῶες δὲ προὔτυψαν ἀολλέες" ἦρχε δ᾽ ἄρ᾽ “Εκτωρ. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐπὶ προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο 
, [ “ ΔΤ ΕΑ 5 Ν 7 9 βέβρυχεν μέγα κῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ τ᾽ ἄκραι 

ἠϊόνες βοόωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω, 205 
τόσσῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῆ ἴ ὑτὰρ ᾿Αχαιοὶ ῃ ἄρα Τρῶες ἰαχῇ ἴσαν. αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ ἕνα θυμὸν ἔχοντες μ ᾿ μὸν ἐχ ᾿ 
,ὔ ’ ᾽ 5 ἊΝ ΔΝ, 

φραχθέντες σάκεσιν χαλκήρεσιν: ἀμφὶ ὃ ἄρα σφι 
΄“ ’ὔὕ ’ὔ 5.7) Ν 

λαμπρῇσιν κορύθεσσι Κρονίων ἠέρα πολλὴν 
“3 2 ὡς ΡΝ “ “ ’ "- χεῦ, ἐπεὶ οὐδὲ Μενοιτιάδην ἤχθαιρε πάρος γε, 270 

ὄφρα ζωὸς ἐὼν θεράπων ἦν Αἰακίδαο: 
᾽ὕ 9Ὺ ΕΝ, ΕΡ Χ »»Ἤ “ μίσησεν δ᾽ ἄρα μιν δηΐων κυσὶ κύρμα γενέσθαι 

“Γρῳφῇσιν" τῷ καί οἱ ἀμυνέμεν ὦρσεν ἑταίρους. 

᾿᾽Ὥσαν δὲ πρότεροι 'Γρῶες ἑλίκωπας ᾿Αχαιούς" 
Ν ὮΝ ’ὔ ε 7 3 Ἴ) 3 “ Ξ 

νεκρὸν δὲ προλιπόντες ὑπέτρεσαν, οὐδέ τιν᾽ αὐτῶν 275 
Τρῶες ὑπέρθυμοι ἕλον ἔγχεσιν ἱέμενοί περ, 

ἀλλὰ νέκυν ἐρύοντο" μίνυνθα δὲ καὶ τοῦ ᾿Αχαιοὶ 

μέλλον ἀπέσσεσθαι' μάλα γάρ σφεας ὧκ᾽ ἐλέλιξεν 
Αἴας, ὃς περὶ μὲν εἶδος, περὶ δ᾽ ἔργα τέτυκτο 
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλεΐωνα. 280 

ἴθυσεν δὲ διὰ προμάχων συὶ εἴκελος ἀλκὴν 
Ν 

καπρίῳ, ὅς τ᾽ ἐν ὄρεσσι κύνας θαλερούς τ᾽ αἰζηοὺς 

ῥηϊδίως ἐκέδασσεν, ἑλιξάμενος διὰ βήσσας" 

ὡς υἱὸς Τελαμῶνος ἀγαυοῦ, φαίδιμος Αἴας, 

ῥεῖα μετεισάμενος Γρώων ἐκέδασσε φάλαγγας, 285 
οἱ περὶ Πατρόκλῳ βέβασαν, φρόνεον δὲ μάλιστα 

26ο- 26: αἰ. Ζεη. 26ο τίς χ᾽ ἧσιν ἐνὶ φρεσὶν τ 6ε ν. 1. Α 
264 βεβρύχῃ Ατὶδίορῃ. : βεβρύχει Ὦ 265 ἠϊόνος α 11: 1: γ18, 05 
σοττ, Επιδί. 266 Τρώων ἰαχὴ γένετ᾽ Ὁ! 268 ἀρθέντες 
Ζεη. 270 ἔχθαιρε Ατ.: ἔχθηρε Ὦ : ἤχθηρε Ῥο 5 ἘΡ 

8: 



17. ἸΛΤΑΛΘΟΣ 

"᾿ ’ , ΡΣ να “ 5 , 

ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύειν και κῦδος ἀρέσθαι. 
͵ ᾽ “- Ἤτοι τὸν Λήθοιο Πελασγοῦ φαίδιμος υἱός, 

«ς ’ Ν 4 τιν ἊΝ ς ’ὔ 

Ἱππόθοος, ποδὸς ἕλκε κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην, 
[ε “- ἊΝ Ν 3) Ν ,ὔ 

δησάμενος τελαμῶνι παρὰ σφυρὸν ἀμφὶ τένοντας;, 

Ἕκτορι καὶ Τρώ ζ . τάχα δ᾽ αὐτῷ ρ ρώεσσι χαριζόμενος" τάχα δ᾽ αὐτῷ 
3 ’ ’ ε 4 »} ’ ε , ἦλθε κακόν, τό οἱ οὔ τις ἐρύκακεν ἱεμένων περ. 
τὸν δ᾽ υἱὸς Τελαμῶνος ἐπαΐξας δι’ ὁμίλου 

πλῆξ᾽ αὐτοσχεδίην κυνέης διὰ χαλκοπαρήου" Χεοιη η Χ ΠΊ] 
Μ 3.» ἣ [ Ν ἊΝ 5. “, 

ἤρικε δ᾽ ἱπποδάσεια κόρυς περὶ δουρὸς ἀκωκῇ, 
ΒΕ), Ὁ 9) .“Ἵ Ι Ν Ν ,ὕ πληγεῖσ᾽ ἔγχεϊ τε μεγάλῳ καὶ χειρὶ παχείῃ, 

ἐγκέφαλος δὲ παρ᾽ αὐλὸν ἀνέδραμεν ἐξ ὠτειλῆς 
αἱματόεις" τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη μένος, ἐκ δ᾽ ἄρα χειρῶν 

Πατρόκλοιο πόδα μεγαλήτορος ἧκε χαμᾶζε 

κεῖσθαι: ὁ δ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο πέσε πρηνὴς ἐπὶ νεκρῷ, 
τῆλ᾽ ἀπὸ Λαρίσης ἐριβώλακος, οὐδὲ τοκεῦσι 

θρέπτρα φίλοις ἀπέδωκε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν 

ἔπλεθ᾽ ὑπ᾽ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι. 

Ἕκτωρ δ᾽ αὖτ᾽ Αἴαντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ" 
5 5), ὦ Ν 5" 5. Ν 3 γα ἰ Υ 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἄντα ἰδὼν ἡλεύατο χάλκεον ἔγχος 

τυτθόν: ὃ δὲ Σχεδίον, μεγαθύμου ᾿Ιφίτου υἱόν, 

Φωκήων ὄχ᾽ ἄριστον, ὃς ἐν κλειτῷ Πανοπῆϊ 

οἰκία ναιετάασκε πολέσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων, 
τὸν βάλ᾽ ὑπὸ κληΐδα μέσην: διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἄκρη 

αἰχμὴ χαλκείη παρὰ νείατον ὦμον ἀνέσχε" 

δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 
Αἴας δ᾽ αὖ Φόρκυνα, δαΐφρονα Φαίνοπος υἱόν, 

Ἱπποθόῳ περιβάντα μέσην κατὰ γαστέρα τύψε" φ) πηξ μεσήη γ ρ 
ῥῆξε δὲ θώρηκος γύαλον, διὰ δ᾽ ἔντερα χαλκὸς 
» 3 ε ΡἸ ἘῸ) ᾽ὔὕ Ν. [ “ 3 “ ἤφυσ᾽- ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. 

,ὔ 3. ες ’ λ Ν Ἄ “ χώρησαν ὃ ὑπό τε πρόμαχοι καὶ φαίδιμος “ Εἰκτωρ" 
9 “ ἊΝ ΄ Ν ΠΡΌΣ, Ν , 
Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ νεκρούς, 

290 

205 

300 

305 

310 

315 

200 τένοντε 511 4]. 292 ἱεμένων ΑΤ. νυΐρ.: ἱέμενος 1Μῆὸ: 
ἱεμένῳ ὯοΟ» Οὗ! 3802 θρέπτρα ΑΥ. νυ]ρ. : θρέπτα ο ἃ Ἰ ΡΝ Ν5: 



1 ὉΡΑ ΔΌΣ Ρ 

Φόρκυν θ᾽ ἽἽπποόθοόσν τε, λύοντο δὲ τεύχε᾽ ἀπ᾽ ὦμων. 
Ἔνθα κεν αὖτε Τρῶες ἀρηϊφίλων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν 

Ἴλιον εἰσανέβησαν ἀναλκείῃσι δαμέντες, 320 

᾿Αργεῖοι δέ κε κῦδος ἕλον καὶ ὑπὲρ Διὸς αἷσαν 

κἀρτεῖ καὶ σθένεϊ σφετέρῳ: ἀλλ᾽ αὐτὸς ᾿Απόλλων 
Αἰνείαν ὄτρυνε, δέμας Περίφαντι ἐοικώς, 

,ὔ ἬἨ [ὃ “ἷ ςε ἊΝ Ν ’ κήρυκι ᾿Ηπυτίδῃ, ὅς οἱ παρὰ πατρὶ γέροντι 
κηρύσσων γήρασκε, φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδώς" 325 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων" 
«ς 3 ᾿, “ ων Ἄς Ν Ν 3.ΟΥΛ Αἰνεία, πῶς ἂν καὶ ὑπὲρ θεὸν εἰρύσσαισθε 
ν 4 

ἴλιον αἰπεινήν; ὡς δὴ ἴδον ἀνέρας ἄλλους 
’ «Α ., 

κἀρτεΐ τε σθένεΐ τε πεποιθότας ἠνορέῃ τε 

πλήθεΐ τε σφετέρῳ, καὶ ὑπερδέα δῆμον ἔχοντας" 330 
“- δ. “- 

ἡμῖν δὲ Ζεὺς μὲν πολὺ βούλεται ἢ Δαναοῖσι 
», 3 ΕῚ 3 Χ ΧΟ, 5}. 5. Ν 35 νίκην" ἀλλ᾽ αὐτοὶ τρεῖτ᾽ ἄσπετον οὐδὲ μάχεσθε. 

ἃ Ὡς ἔφατ᾽, Αἰνείας δ᾽ ἑκατηβόλον ᾿Απόλλωνα 
Υ 2 [ 3 ’ 7 ηή Ὁ Ων ᾿ 
ἔγνω ἐσαντα ἰδών, μέγα δ᾽ “Εκτορα εἶπε βοήσας" 

“Ἕκτορ τ᾽ ἠδ᾽ ἄλλοι Τρώων ἀγοὶ ἠδ᾽ ἐπικούρων, 335 
ΣΝ Ν “ Ὁ“ ϑὲ.5 “,..37 3.009 “ 

αἰδὼς μὲν νῦν ἧδε γ᾽ ἀρηϊφίλων ὑπ᾿ ᾿Αχαιῶν 
» 3 “ 3 ᾽’ὔ Ψ 

ἴλιον εἰσαναβῆναι ἀναλκείῃσι δαμέντας. 
5} 3. 8}. , » “ 5 ἈΝ ἍΝ 

ἀλλ΄ ἔτι γάρ τίς φησι θεῶν ἐμοὶ ἄγχι παραστὰς 

Ζῆν᾽ ὕπατον μήστωρα μάχης ἐπιτάρροθον εἶναι" 
τῷ ῥ᾽ ἰθὺς Δαναῶν ἴομεν, μηδ᾽ οἵ γε ἕκηλοι 340 

Ν 7 ἴω 39) Πάτροκλον νηυσὶν πελασαίατο τεθνηῶτα. 
ὰ [ Ἵ Ὡς φάτο, καί ῥα πολὺ προμάχων ἐξάλμενος ἔστη" 

ε 5... 5 ,ὔ Δ Δ5 { " 3 “ οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν. 

ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας Λειώκριτον οὔτασε δουρί, 

υἱὸν ᾿Αρίσβαντος, Λυκομήδεος ἐσθλὸν ἑταῖρον. 345 

τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρηΐφιλος Λυκομήδης, 

στῆ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 

καὶ βάλεν ἹἹππασίδην ᾿Απισάονα, ποιμένα λαῶν, 

526 οἵη. 25 334 Ἕκτορι Ὁ 1 βοήσας] παραστάς ΒΓ (κε 
Μ8 3 γδῦ 335 ἐπίκουροι ἔ 336 γ᾽ οπι. Ὦ 342 προμάχων] 
πρὸ φίλων Ἡ 346 Μενέλαος Ὦ Μ8 Ν!8 348 ᾿Αμυθάονα ν.]. δηΐ. 
ἄκν ΝΈέοοττγ. 



17... ΔΙΑ ΔΌΞ 

κὰ ΕΟ Ν ,, Ὁ ϑι Δ ΕΤΑΥΝ, ’ ΘΝ 
ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν, 

ὅς ῥ᾽ ἐκ Παιονίης ἐριβώλακος εἰληλούθει, 350 
Ν Ν Ὁ} Ὁ) - 3 ’, [ καὶ δὲ μετ΄ ᾿Αστεροπαῖον ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. 

Τὸν δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν ἀρήϊος ᾿Αστεροπαῖος, 
ἴθυσεν δὲ καὶ ὁ πρόφρων Δαναοῖσι μάχεσθαι" 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἔτι εἶχε: σάκεσσι γὰρ ἔρχατο πάντ Χ γα εἐὑρχ ἢ 
’ Ν Ν ἐν 3 

ἑσταότες περὶ Πατρόκλῳ, πρὸ δὲ δούρατ᾽ ἔχοντο. 355 
5 ’ὔ Ν Αἴας γὰρ μάλα πάντας ἐπῴχετο πολλὰ κελεύων" 

Ν 3. Ἐ 5 ’ὔ “ Ι - ’ὔ οὔτε τιν᾽ ἐξοπίσω νεκροῦ χάζεσθαι ἀνώγει 

οὔτε τινα προμάχεσθαι ᾿Αχαιῶν ἔξοχον ἄλλων, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ βεβάμεν, σχεδόθεν δὲ μάχεσθαι. 
ὡς Αἴας ἐπέτελλε πελώριος, αἵματι δὲ χθὼν 36ο 

δεύετο πορφυρέῳ, τοὶ δ᾽ ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον 
νεκροὶ ὁμοῦ Τρώων καὶ ὑπερμενέων ἐπικούρων 

Ν “ 39 ς.5 ἃ Ν 5 ,ὔ “ καὶ Δαναῶν" οὐδ᾽ οἱ γὰρ ἀναιμωτί γε μάχοντο, 
’ ως Ν ᾿ ἣ Ν ΘΥΤΙΝ 

παυρότεροι δὲ πολὺ φθίνυθον: μέμνηντο γὰρ αἰεὶ 
’ὔ 

ἀλλήλοις ἀν᾽ ὅμιλον ἀλεξέμεναι φόνον αἰπύν. 365 
ἃὰ ε Ν ἷ ΄ , δῳ 7 » 
ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς, οὐδὲ κε φαίης 

Ν, 3. 500 “- Υ̓ Ψ [4 οὔτε ποτ᾽ ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην" 
Ὁ) ὦ δ ἢ ΠΣ, 3 Ὁ ᾿ ἠέρι γὰρ κατέχοντο μάχης ἐπί θ᾽ ὅσσον ἄριστοι 
Θ᾿ 9 Ν , ἴω 

ἕστασαν ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ κατατεθνηῶτι. 

οἱ δ᾽ ἄλλοι Τρῷες καὶ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 370 
» ’ ἰΦΡΡΥΡ. 5247 ͵ 5 ΙΝ, 

εὔκηλοι πολέμιζον ὑπ᾽ αἰθέρι, πέπτατο δ᾽ αὐγὴ 

ἠελίου ὀξεῖα, νέφος δ᾽ οὐ φαίνετο πάσης 
γαίης οὐδ᾽ ὀρέων" μεταπαυόμενοι δὲ μάχοντο; 

4 ἀλλήλων ἀλεείνοντες βέλεα στονόεντα, 
ἤ 9. ἢ πολλὸν ἀφεσταότες. τοὶ δ᾽ ἐν μέσῳ ἄλγε᾽ ἔπασχον 3575 

3. Ν , μι Ἂς 7... “ ἡέρι καὶ πολέμῳ, τείροντο δὲ νηλεῖὶ χαλκῷ 

ὅσσοι ἄριστοι ἔσαν" δύο δ᾽ οὔ πω φῶτε πεπύσθην, 

ἀνέρε κυδαλίμω, Θρασυμήδης ᾿Αντίλοχός τε, 

564--ς65 εἴ. Ζεη. 465 ἀν᾽ ΘΡ ΑΪΝἹ: καθ᾽ νὰ]ρ. φόνον ΑΥ. 
(αν.) σ᾽ Δ1 4]. : πόνον ν.]. δῃηΐ., να]. 367ὴ σῶν ἈΝΕ: σόον 
νῃ]ρ. 568 μάχη ΣΝ 82: μάχην 11: μάχῃ ἔνι ΑΥΙΒίΟΡΗ. 
θ᾽ ὕσσον 11.31.19 5 1711; θ᾽ ὅσσοι νιι]δ.: τόσσον Ζεπ. 277 πυθέσθην ξ; 



17. ΤΑΤΑΑΘΕ 

Πατρόκλοιο θανόντος ἀμύμονος, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο 
Ν μα δαν 4 ε Ἂ Ι 

ζωὸν ἐνὶ πρώτῳ ὁμάδῳ Τρώεσσι μάχεσθαι. 
Ν. 3 ἢ ,ὔ { ἂν 4 ς ’ τὼ δ᾽ ἐπιοσσομένω θάνατον καὶ φύζαν ἑταίρων 

νόσφιν ἐμαρνάσθην, ἐπεὶ ὡς ἐπετέλλετο Νέστωρ, 
3 ᾽ὔὕ ’ὔ; ’ , 5 Ἁ “ 

ὀτρύνων πόλεμονδε μελαινάων ἀπὸ νηῶν. 

Τοῖς δὲ πανημερίοις ἔριδος μέγα νεῖκος ὀρώρει 
5 ἴέ ἊΝ; Ἀν τος “ Ν 0 ὩΝ ἀργαλέης" καμάτῳ δὲ καὶ ἱδρῷ νωλεμὲς αἰεὶ 

᾽ὔ , “Ὁ ; ’ὔ 2 ε 7 «ε γούνατά τε κνῆμαί τε πόδες θ᾽ ὑπένερθεν ἑκάστου 
πὰ τ ΤΡ, Ρ ΚΡ. ’ἢ ’ ΄ 

χεῖρές τ ὀφθαλμοί τε παλάσσετο μαρναμένοιιν 

ἀμφ᾽ ἀγαθὸν θεράποντα ποδώκεος Αἰακίδαο. 
ς Δ ΟΡ ΟΝ ᾿ Ν ῇ » 

ὡς ὃ ὅτ᾽ ἀνὴρ ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην 

λαοῖσι» δώῃ τανύειν, μεθύουσαν ἀλοιφῇ" 

δεξάμενοι δ᾽ ἄρα τοί γε διαστάντες τανύουσι 
κυκλόσ᾽, ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ’ ἀλοιφὴ 

“ ε ’ ’ ΄- ’ 
πολλῶν ἑλκόντων, τάνυται δέ τε πᾶσα διαπρό" 

ὡς οἵ γ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα νέκυν ὀλίγῃ ἐνὶ χώ ᾿ 1} χώρῇῃ 
’ἤ 7 ’ 

εἵλκεον ἀμφότεροι" μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμός, 

Τρωσὶν μὲν ἐρύειν προτὶ Ἴλιον, αὐτὰρ ᾿Αχαιοῖς 
ἴω 5 ͵ Ν 3 3 ΄“ “ ΡῚ 7 

νῆας ἐπι γλαφυρὰς" περὶ ὃ αὐτοῦ μῶλος ὀρώρει 
μ ἄγριος" οὐδέ κ᾽ ἴΓΑρης λαοσσόος οὐδέ κ᾽ ᾿Αθήνη 

’ »] τ, .,9, ’ὔ Ν 5..2 3 , ’ Ὁ“ 

τὸν γε ἰδοῦσ ὀνόσαιτ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα μιν χόλος ἵκοι" 

τοῖον Ζεὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων 
ἤματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον" οὐδ᾽ ἄρα πώ τι 

ἤδεε Πάτροκλον τεθνηότα δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
Ν “ ΟΣ 59 ῇ “- [ἢ ἷ πολλὸν γάρ ῥ᾽ ἀπάνευθε νεῶν μάρναντο θοάων, 

, [4 ᾽ὔ ’ Β Ν “ 

τείχει ὕπο Τρώων" τό μιν οὔ ποτε ἔλπετο θυμῷ 

τεθνάμεν, ἀλλὰ ζωὸν ἐνιχριμφθέντα πύλῃσιν 
δὴ 5 ᾿ 2 Ν 5. Ν ΝΕ 5 ἢ ἂψ ἀπονοστήσειν, ἐπεὶ οὐδὲ τὸ ἔλπετο πάμπαν, 
5 ,ὔ 7 ΨΚ [᾽ 5. Ν Ν Ὁ τος 
ἐκπέρσειν πτολίεθρον ἄνευ ἕθεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ" 

,ὔ Ν. ’ δ 3 ͵7 , 5 ζᾺ 

πολλάκι γὰρ τὸ γε μητρὸς ἐπεύθετο νόσφιν ἀκούων, 

379 πεσόντος 1Β8Β( 1.12 Μ8 492 κυκλόσ᾽ Ρίο]. Α5Ξες., νι]. 

280 

385 

390 

395 

400 

405 

: κύκλος 
Αγ. : κύκλῳ Ζεη. δ 3596 μέν ῥ᾽ σἰγΥ ΒΟΝΈΝΒ:; μέν τ᾽ [.15Μο 
γοτῦ 397 ἔπι) ἄνα ῬοΟΣῸΤ 403 γάρ ῥ᾽ 6 511 Β ( 14ἱ.: 
γὰρ ςεί. 404-425 οπΊ. Ζεη. 



17. ΠΤΑΛΟΣ.Ρ 

ἢ οἱ ἀπαγγέλλεσκε Διὸς μεγάλοιο νόημα. 
δὴ τότε γ᾽ οὔ οἱ ἔειπε κακὸν τόσον ὅσσον ἐτύχθη 

4 - μήτηρ, ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὦλεθ᾽ ἑταῖρος. 

Οἱ δ᾽ αἰεὶ περὶ νεκρὸν ἀκαχμένα δούρατ᾽ ἔχοντες 
Ν 2 ( ἌΝ 3 Ἂ δον δ 

νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον" 
Ἂν ’ὔ » 3 “ 7 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων" 

“ὦ φίλοι, οὐ μὰν ἧμιν ἐὐκλεὲς ἀπονέεσθαι 

νῆας ἔπι γλαφυράς, ἀλλ᾽ αὐτοῦ γαῖα μέλαινα 
ὩΣ [δ ’ ῷ Υ Ν [4 πᾶσι χάνοι: τό κεν ἧμιν ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη, 

εἰ τοῦτον Τρώεσσι μεθήσομεν ἱπποδάμοισιν 
9 ’ , ΡΎΕΝΝ ὦ Ν “ 2 , 35 ἄστυ πότι σφέτερον ἐρύσαι καὶ κῦδος ἀρέσθαι. 

ἃὰ 3᾿ Ὡς δέ τις αὖ Τρώων μεγαθύμων αὐδήσασκεν" 
ςς “5 “ 2 Ν -» 3.5. ΤΗΣ κι δ“ ὦ φίλοι, εἰ καὶ μοῖρα παρ᾽ ἀνέρι τῷδε δαμῆναι 

πάντας ὁμῶς, μή πώ τις ἐρωείτω πολέμοιο." 
ὰ " » , 3. ν Εἰ ὡς ἄρα τις εἴπεσκε, μένος δ᾽ ὄρσασκεν ἑκάστου. 

ἃ ς Ν Λ 7 3.5 Ν ὡς οἱ μὲν μάρναντο, σιδήρειος δ᾽ ὀρυμαγδὸς 
[4 3 Ἂ “- 3 5247 » [ὰ χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι᾿ αἰθέρος ἀτρυγέτοιο" 

“ 9 Ο) 7φ , 3 [ ΟΥ̓ ὦ 

ἵπποι ὃ Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες 
“ 3 Ν Ν “ Ἢ ς ’ 

κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο 
9 [4 ’ ε 3... ὦ 3 ’ ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο. 

ἢ μὰν Αὐτομέδων, Διώρεος ἄλκιμος υἱός, 
Ν Ν Ν ΡῚ » , 

πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων, 
ΝΣ Ν ’ Ἂ Ἂς ολῦ ὗ Ὁ) “) 

πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ᾽ ἀρειῇ 
9 «ὃ “ 

τὼ δ᾽ οὔτ᾽ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν “Ἑλλήσποντον 
3 , 4 ἌΓΟΣ ὁ 9 ’ 3.9 74 

ἡθελέτην ἰέναι οὔτ᾽ ἐς πόλεμον μετ᾽ ᾿Αχαιούς, 

ἀλλ᾽ ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ᾽ ἐπὶ τύμβῳ 
[4 4 

ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός, 
ἃ ’ 

ὡς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες, 

οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα" δάκρυα δέ σφι 
θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν 

420 κἰῃ. Αζσ. ὧδε δέ τις οὔ ΘΕ Ν} 422 πώ] πώς Ἀ1ς 

41τὸ 

415 

420 

425 

430 

435 

423 ἕκαστος ΟἽ, 152: ἑταίρου, γὙρ. αε πὶ. τ., Επ. 4209 Ροβί Αὐτομέδων 
844. γε Ὁ 5ὶ 4].: τεῖ Μ| Ν᾽ 431 μετηύδα Ν8: κελεύων ΑΡΟΙ]. Ἰεκχ. 
ἴῃ ᾿Αρειῇ 



1 ΡΆΘΣΡ 

ε ’ ’ Ν 9 ’ὔ {2 ἡνιόχοιο πόθῳ" θαλερὴ δ᾽ ἐμιαίνετο χαίτη 
’ὔ »] “ Ν Ν 3 “ ζύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωθεν. 4490 

Μυρομένω δ᾽ ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 
κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν" 

“ἃ δειλώ, τί σφῶϊ δόμεν Πηλῆϊ ἄνακτι 
“- - 

θνητῷ, ὑμεῖς δ᾽ ἐστὸν ἀγήρω τ᾽ ἀθανάτω τε; 
τὸ ἀν ’ὔ 3.1.5 ’ Υ 3.7 ἢ ἵνα δυστήνοισι μετ᾽ ἀνδράσιν ἄλγε᾽ ἔχητον; 445 

5 Ν ἰ χ αν») 3.. Ἢ 3 Ν 

οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς 

πάντων ὅσσα τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει. 
3) 3 3 Ν Οὐ τδν Ν "ε Ἢ 
ἀλλ᾽ οὐ μὰν ὑμῖν γε καὶ ἅρμασι δαιδαλέοισιν 
“ ᾽ὔ 3 7 5) ἊΝ ΟἿ Εκτωρ Πριαμίδης ἐποχήσεται" οὐ γὰρ ἐάσω. 
3. 3 4 ς Χ ΄, 9, Ὁ 19 ΄ » ἢ οὐχ ἅλις ὡς καὶ τεύχε᾽ ἔχει καὶ ἐπεύχεται αὔτως; 450 

σι.. ρ ἈΡΟ) 7 “- 7 ΘΟ, Ὁ Ν “ 

σφῶϊν ὃ ἐν γούνεσσι βαλῶ μένος ἠδ᾽ ἐνὶ θυμῷ, 
» ἈΝ 3 , ἵ 3 ’ 

ὄφρα καὶ Αὐτομέδοντα σαώσετον ἐκ πολέμοιο 
“ “ ἤ Υ̓ ’ “ 9. ἢ νῆας ἔπι γλαφυράς" ἔτι γάρ σφισι κῦδος ὀρέξω, 

κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐὐσσέλμους ἀφίκωνται 
Υ, 3... ΘΡ ἈΝ ἘΡΡΧΡΕ τοι 7 «ε ἊΝ 393 δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. 4535 

ἃ 3 Ν “ 2 Ϊ 7 3. .ἢ ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐνέπνευσεν μένος ἠΐ. 

τὼ δ᾽ ἀπὸ χαιτάων κονίην οὐδάσδε βαλόντε 
ῥίμφα φέρον θοὸν ἅρμα μετὰ Τρῶας καὶ ᾿Αχαιούς. 

“- Φ ΡΤ ἘΝ 3 7, , Φυ 5 ΄΄ ’, ε , τοῖσι δ᾽ ἐπ᾿ Αὐτομέδων μάχετ᾽ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 

ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ᾽ αἰγυπιὸς μετὰ χῆνας" 46ο 
(ὁ ἿᾺ Ν Ν ’ὔ ἘΞΌΝ 7 5 “ ῥέα μὲν γὰρ φεύγεσκεν ὑπὲκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ, 

ῥεῖα δ᾽ ἐπαΐξασκε πολὺν καθ᾽ ὅμιλον ὀπάζων. 
3 3 9 [γέ “ “ ἥ 4 

ἀλλ᾽ οὐχ ρει φῶτας, ὅτε σεύαιτο διώκειν" 

οὐ γάρ πως ἣν οἷον ἐόνθ᾽ ἱερῷ ἐνὶ δίφρῳ γάρ πως ἦν οἷον ἐόνθ᾽ ἱερῷ ἐν ρᾳ 
Υ̓ 9. ΄- ΘΥΣῚ ἘῸ. 7, 5 “4 Ὁ“ 6 ἔγχει ἐφορμᾶσθαι καὶ ἐπίσχειν ὠκέας ἵππους. 465 
ὀψὲ δὲ δή μιν ἑταῖρος ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν 

439 ποθῇ 6Ν! Ν" 440 ἀμφοτέρωσε ἃν» Μ' Ν1: ἀμφοτέροισιν 
αεῖκ ΒΟ 6ἀεν.]. 4ρ. Επϑί. 4]. 449 οὐδέ τις ἄλλος ν.]. 5 Τ, 61 
Μ|ιθ 450 ἀγάλλεται ΑΡΟ]]. Ιεχ. ἴπ Ὥς 453 ἔπι) ἄνα Υ 455 ΟΠ]. 
Ἐν ΒΓ Αἱ! 456 μένος πολυθαρσὲς ἐνῆκεν, ἴτπῇ αὐτὸς δ᾽ Οὔλυμπόνδε 
μετ᾽ ἀθανάτοισι βεβήκει Ζεη. 461: ῥέα ΑΥ. (πᾶσαι) α ἴοᾳ ΝΕ ν1:; 
ῥεῖα να]ρ. 463 ὅτ᾽ ἐσσεύοντο ΒΟ 1,12 Μ135 γ90 



1. ΠΤΑΟΣΡ 

᾿Αλκιμέδων, υἱὸς Λαέρκεος Αἱμονίδαο" 

στῆ δ᾽ ὄπιθεν δίφροιο, καὶ Αὐτομέδοντα προσηύδα" 
“Αὐτόμεδον, τίς τοί νυ θεῶν νηκερδέα βουλὴν 

ἐν στήθεσσιν ἔθηκε, καὶ ἐξέλετο φρένας ἐσθλάς; 
“Ὁ Ν “ 4 [4 »: ς Ἅ οἷον πρὸς Τρῶας μάχεαι πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ 
μοῦνος" ἀτάρ τοι ἑταῖρος ἀπέκτατο, τεύχεα δ᾽ “Εἰκτωρ 

3. Ν " Μ 3 [ἰ 3 , 39 αὐτὸς ἔχων ὦμοισιν ἀγάλλεται Αἰακίδαο. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αὐτομέδων προσέφη, Διώρεος υἱός" 
Αλκίμεδον, τίς γάρ τοι ᾿Αχαιῶν ἄλλος ὁμοῖος 

ἵππων ἀθανάτων ἐχέμεν ὃδμῆσίν τε μένος τε, 

«ς 1 

εἰ μὴ [ ἄτροκλος, θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος, 

ζωὸς ἐών; νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει. 
3 Ἂς ἊΝ Ν Ν ε 7) ’ 

ἀλλὰ σὺ μὲν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα 
2 Θ 3 ἊΝ 5} (χ) 3 ,ὔ » Ι 39 

δέξαι, ἐγὼ δ᾽ ἵππων ἀποβήσομαι, ὄφρα μάχωμαι. 

Ὡς ἔφατ᾽, ᾿Αλκιμέδων δὲ βοηθόον ἅρμ᾽ ἐπορούσας 
’ Ι Ν ε γ , καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν, 

, Αὐτομέδων δ᾽ ἀπόρουσε' νόησε δὲ φαίδιμος “Ἑκτωρ, 
οὐδ να 2 3 ,ὔ ’ ς) Ν Ὁ), ἐς αὐτίκα δ᾽ Αἰνείαν προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 

“Αἰνεία, Γρώων βουληφόρε χαλκοχιτώνων, 
ἵππω τὠδ᾽ ἐνόησα ποδώκεος Αἰακίδαο 

ἐς πόλεμον προφανέντε σὺν ἡνιόχοισι κακοῖσι" 
τώ κεν ἐελποίμην αἱρησέμεν, εἰ σύ γε θυμῷ 

- 86 Χ 2 Ν 2 «ὰ 2 θέ κι». σῷ ἐθέλεις, ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐφορμηθέντε γε νῶϊ 
“ 2 ἴ ὕ .. 3232 τλαῖεν ἐναντίβιον στάντες μαχέσασθαι ἥ"Ἀρηϊ. 

ὰ ᾿ “. ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησεν ἐὺς πάϊς ᾿Αγχίσαο. 
Ν ΔΝ [ ᾽ 9 , ΕΝ 

τὼ ὃ ἰθὺς βήτην βοέῃς εἰλυμένω ὥὦὥμους 
ΝΜ “' Ν “ ’ αὔῃσι στερεῇσι' πολὺς δ᾽ ἐπελήλατο χαλκός. 

᾿ μ τοῖσι δ᾽ ἅμα Χρομίος τε καὶ ΓΑρητος θεοειδὴς 

ἤἦϊσαν ἀμφότεροι: μάλα δέ σφισιν ἔλπετο θυμὸς 

αὐτώ τε κτενέειν ἐλάαν τ᾽ ἐριαύχενας ἵππους" 
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467] ἉἉρμονίδαο ΒΟΊΙ,321,.5 ΝΈΤ ΝΣ νη νη γ82 478 κιχάνει] 
κάλυψεν ἀ ΕῖκὴΡ ΒΟ Νν52 48ο ἐπιβήσομαι τ᾽ 481: βοηθόον ΑΥ. 
να]ρ. : βοῇ θοὸν ν.]. δῃξ. (οἱ ἀπὸ τῆς σχολῆς 5 ΤΡ, 5τ Ν ' 03 
406 ἐλάαν] ἑλέειν ἱ 



17 ΣΤ ΛΙΔΑΟΣ 

, 4 3) ἢ, 9} .4ἢ ) ’ὔ ,ὔ 

νήπιοι, οὐδ᾽ ἂρ ἐμελλον ἀναιμωτί γε νέεσθαι 

αὖτις ἀπ᾿ Αὐτομέδοντος. ὁ δ᾽ εὐξάμενος Διὶ πατρὶ 

ἀλκῆς καὶ σθένεος πλῆτο φρένας ἀμφὶ μελαίνας" 
5 ᾽ὔ οὐ δ; , ’ὔ Ν ε “ 

αὐτίκα δ᾽ ᾿Αλκιμέδοντα προσηύδα, πιστὸν ἑταῖρον" 
«5 3 ἊΝ ᾽ 3) ’ 9 7 [2 Αλκίμεδον, μὴ δή μοι ἀπόπροθεν ἰσχέμεν ἵππους, 
ἀλλὰ μάλ᾽ ἐμπνείοντε μεταφρένῳ" οὐ γὰρ ἔγωγε 
σ 7, , Ἢ 5. Εκτορα Πριαμίδην μένεος σχήσεσθαι ὀΐω, 

πρίν γ᾽ ἐπ᾽’ ᾿Αχιλλῆος καλλίτριχε βήμεναι ἵππω 
νῷϊ κατακτείναντα, φοβῆσαί τε στίχας ἀνδρῶν 
ἝἍ ΄, ΡΟ 5 5.’ ν ΈΤΕΝ, 7, ὅλ ΚΣ ργείων, ἢ κ᾽ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισιν ἁλοίη. 

ὰ » 
ῶς εἰπὼν Αἴαντε καλέσσατο καὶ Μενέλαον" 

“ Αἴαντ᾽, ᾿Αργείων ἡγήτορε, καὶ Μενέλαε, 
ἤτοι μὲν τὸν νεκρὸν ἐπιτράπεθ᾽ οἵ περ ἄριστοι, 
δ 3 3, Ξ ΟΝ [2 Ν 5 γι Ε θ ἋΣ 5 ὃ ΄“ 

ἀμφ᾽ αὐτῷ βεβαμεν καὶ ἀμύνεσθαι στίχας ἀνδρῶν, 

νῶϊν δὲ ζωοῖσιν ἀμύνετε νηλεὲς ἡμαρ" 
“ Ν, “ ᾽ὔ ’ 

τῇδε γὰρ ἔβρισαν πόλεμον κάτα δακρυόεντα 

Ἕκτωρ Αἰνείας θ᾽, οἱ Τρώων εἰσὶν ἄριστοι. 
ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται" 
“ Ν, Δ). ᾽ὔ Ν , Ν Α Ἅ 59 ἥσω γὰρ καὶ ἐγώ, τὰ δέ κεν Διὶ πάντα μελήσει. 
Ἢ ε Ν 5 ΝΕ "ἃ ὃ λ , ᾽ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

Ν ,ὔ 3 ΄, Θν ΟΣ 7, ! ον το καὶ βάλεν ᾿Αρήτοιο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην" 
ς ὧν 3 Υ̓ » ὃ δΝ δὲ » λ [έ 

ἡ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός, 
᾽ὔ 3. Ν Ν “ " νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. 

ε Ὁ) τ Δ.) τὰ ΞΙΘΩΝ " ,ὔ, 9.5 7.. ΣΑΙ μα 
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ὀξὺν ἔχων πέλεκυν αἰζήϊος ἀνήρ, 

κόψας ἐξόπιθεν κεράων βοὸς ἀγραύλοιο, 
“ ἰὲ ὃ Ν. “ ε δὲ θ Ν Σ π ἵνα τάμῃ διὰ πᾶσαν, ὁ δὲ προθορὼν ἐρίπῃσιν, 
ὰ Ἄγ Ἐν ἸΘ Ν , “ 3 , Εν 

ὡς ἂρ ὃ γε προθορὼν πέσεν ὕπτιος" ἐν ὃέ οἱ ἔγχος 
» ὌΝ ΟΝ ’ 7 ἴω 

νηδυίοισι μάλ᾽ ὀξὺ κραδαινόμενον λύε γυῖα. 
“ “" 

Εἰκτωρ δ᾽ Αὐτομέδοντος ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ" 
5 ἈΠ ΡΕ Ν 3) 5. ΧΝ 3 ΄ 7 ᾿ 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄντα ἰδὼν ἡλεύατο χάλκεον ἔγχος" 
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17. ἹΛΙΆΑΔΟΣ Ρ 

πρόσσω γὰρ κατέκυψε, τὸ δ᾽ ἐξόπιθεν δόρυ μακρὸν 
ὕ 2 ’ 3. ΕΝ 2 Εν. ’ὔ 

οὔδει ἐνισκίμφθη, ἐπὶ δ᾽ οὐρίαχος πελεμίχθη 
9 " 3. 09} 3.5 ’΄ " ἦὕ ΚΝ 
ἔγχεος" ἐνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀφίει μένος ὄβριμος ᾿Αρης. 

», ’ ἊΝ ῇ 3 3 δ ε “, καί νύ κε δὴ ξιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδὸν ὁρμηθήτην 
φ ΄ 3 Κ [ “ 

εἰ μὴ σφω Αἴαντε διέκριναν μεμαῶτε, 
“, () δ) (δ ε ΄, ’ 

οἵ ῥ᾽ ἦλθον καθ᾽ ὅμιλον ἑταίρου κικλήσκοντος" 

τοὺς ὑποταρβήσαντες ἐχώρησαν πάλιν αὖτις 

Ἕκτωρ Αἰνείας τ᾽ ἠδὲ Χρομίος θεοειδής, 
ἼΑρητον δὲ κατ᾽ αὖθι λίπον δεδαϊγμένον ἦτορ, 
κείμενον: Αὐτομέδων δὲ θοῷ ἀτάλαντος "Αρηϊ 

᾽’ὔ 3.0 6.5, Ὰ Ν 2 ’ δ Μ τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 
“ἢ δὴ μὰν ὀλίγον γε Μενοιτιάδαο θανόντος 
κῆρ ἄχεος μεθέηκα χερείονά περ καταπεφνών.᾽ 
Ὃς εἰπὼν ἐς δίφρον ἑλὼν ἔναρα βροτόεντα 

θηκ᾽, ἂν δ᾽ αὐτὸς ἔβαινε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν 
« ’ “ ,, [ Ν “ 3 ’ 

αἵἱματόεις ὡς τίς τε λέων κατὰ ταῦρον ἐδηδως. 

ΑΨ δ᾽ ἐπὶ Πατρόκλῳ τέτατο κρατερὴ ὑσμίνη 
ἀργαλέη πολύδακρυς, ἔγειρε δὲ νεῖκος ᾿Αθήνη 
οὐρανόθεν καταβᾶσα' προῆκε γὰρ εὐρύοπα Ζεὺς 
3 ,ὔ ἐκ Ν Ν ’ Ὁ) 4 3 3 “. ὀρνύμεναι Δαναούς" δὴ γὰρ νόος ἐτράπετ᾽ αὐτοῦ. 
ἠῦτε πορφυρέην ἴριν θνητοῖσι τανύσσῃ 

“Ὁ. 
Ζεὺς ἐξ οὐρανόθεν, τέρας ἔμμεναι ἢ πολέμοιο, 
Ὁ. Ν “ “ ΦΨ ὡς ἐξ Υ̓ ἢ καὶ χειμῶνος δυσθαλπέος, ὅς ῥά τε ἔργων 
2 , ϑυπτδ δι ον ’, “ ἿΝ φ 
ἀνθρώπους ἀνέπαυσεν ἐπὶ χθονί, μῆλα δὲ κήδει, 

ὡς ἡ πορφυρέῃ νεφέλῃ πυκάσασα αὐτὴν ᾿, πο ρ οι Ἧι ω 
’ὔ 5). 9) “ιν “ δύσετ᾽ ᾿Αχαιῶν ἔθνος, ἔγειρε δὲ φῶτα ἕκαστον. 

“ 5.3 “ εχ 2 ’ Ἄ πρῶτον δ᾽ ᾿Ατρέος υἱὸν ἐποτρύνουσα προσηΐδα, 

ἴφθιμον Μενέλαον----ὃ γάρ ῥά οἱ ἐγγύθεν ἢεν----- 
2 ,ὔ 7 , ὌΝ ,ὔ ’ εἰσαμένη Φοίνικι δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν" 

“ σοὶ μὲν δή, Μενέλαε, κατηφείη καὶ ὄνειδος 

ἔσσεται, εἴ κ᾿’ ᾿Αχιλῆος ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον 

530 ὁρμηθήτην) οὐτάζοντο αὶ Ν1 538 δαμέντος ἃ 81 
Ὅσ : ἀνὰ νυ]ρ. 545 αἰῇ. Ζεη. : οἵη. αυ48Π| ΔΡ. 
551 ἑωυτήν Ζεη. 553 ἐποτρύνασα Ἢ Ἃ «Αἱ. 
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17. ΤΑΛΤΙΑΔΟΣ Ῥ 

,ὕ Ὁ , ΄ ᾽ὔ ε ᾽ὔ τείχει ὕπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκήσουσιν. 
5 ».ν' “ » Ν Χ [τ 39 
ἀλλ᾽ ἔχεο κρατερῶς, ὄτρυνε δὲ λαὸν ἅπαντα. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 56ο 

“Φοῖνιξ, ἄττα γεραιὲ παλαιγενές, εἰ γὰρ ᾿Αθήνη 
δοίη κάρτος ἐμοί, βελέων δ᾽ ἀπερύκοι ἐρωήν" 

τῷ κεν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν 
Πατρόκλῳ: μάλα γάρ με θανὼν ἐσεμάσσατο θυμόν. 

ἀλλ᾽ “Ἕκτωρ πυρὸς αἰνὸν ἔχει μένος, οὐδ᾽ ἀπολήγει 565 
“ ...},) “- Ἂς: ἊΣ “- 3 [ 39 

χαλκῷ δηϊόων" τῷ γὰρ Ζεὺς κῦδος ὀπάζει. 
ὰ “- ͵ Ὡς φάτο, γήθησεν δὲ θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 

ὅττι ῥά οἱ πάμπρωτα θεῶν ἠρήσατο πάντων. 
3 ἊΣ ᾽ὔ ΕΝ ἌΡ᾽ { » ἐν δὲ βίην ὦμοισι καὶ ἐν γούνεσσιν ἔθηκε, 

,ὔ ε ζ ἡ 55 Ν 4 δ δὶ " 
καί οἱ μυΐης θάρσος ἐνὶ στήθεσσιν ἐνῆκεν, 57Ο 

ἥ τε καὶ ἐργομένη μάλα περ χροὸς ἀνδρομέοιο 
3 ’ ΄ “" 7) ε (τον ΤΠ}. Ὁ ΟΣ ’ὔ ἰσχανάᾳ δακέειν, λαρὸν τέ οἱ αἷμ ἀνθρώπου" 

᾽ὔ ’ ἵοΝ ,ὕ 2 Ν ͵ 
τοίου μιν θάρσευς πλῆσε φρένας ἀμφὶ μελαίνας, 

“ 3. ΟΝ ΤΙΝ Ἅ ΌΆ, ’ Ν ΄- 

βῆ ὃ ἐπὶ Πατρόκλῳ, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ. 

ἔσκε δ᾽ ἐνὶ Τρώεσσι ἸΠοδῆς, υἱὸς ᾿Ηετίωνος, 575 

ἀφνειός τ᾽ ἀγαθός τε" μάλιστα δέ μιν τίεν “Εἰκτωρ 
δήμου, ἐπεΐ οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής" 

τόν ῥα κατὰ ζωστῆρα βάλε ξανθὸς Μενέλαος 
ἀΐξαντα φόβονδε, διαπρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε" 

δούπησεν δὲ πεσών" ἀτὰρ ᾿Ατρεΐδης Μενέλαος 580 
Ν ΕἸυΣΑΝ Ἧ ΝΥ ἈΝ ΟΕΝ ε ’, νεκρὸν ὑπὲκ Τρώων ἔρυσεν μετὰ ἐθνος ἑταίρων. 

Ἕκτορα δ᾽ ἐγγύθεν ἱστάμενος ὥτρυνεν ᾿Απόλλων, 
Φαίνοπι ᾿Ασιάδῃ ἐναλίγκιος, ὅς οἱ ἁπάντων 
ξείνων φίλτατος ἔσκεν, ᾿Αβυδόθι οἰκία ναίων" 

“Ὁ 2 , 

τῷ μιν» ἐεισάμενος προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων" 585 
«(ἡ 

Εκτορ, τίς κέ σ᾽ ἔτ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιῶν ταρβήσειεν; 

561 διοτρεφές 65 ΝΙ ΨῈΜ10 570 ἔθηκεν ἃ Ἡ 1 αὶ ν. ]. 4ΑΡ. Ετιβί., 4]. 
ΡΙύι. νἱῖ. Ηοπι. 11. 85, (δίθη. α6 Ρἷας. ΗἸρΡρΡ. εἰ Ῥ]δΐί. 11. τὰρ 
571 ἥ τε ἐεργομένη 1,2 Μ|9 52 ΠΈῈ ῬΡὰ 582 Ἕκτορα δὲ φρένα δῖος "Αρης 
ὄτρυνε μετελθών Ζεη. ὄτρυνε Ζεη. Απρ. Ῥ41} γό: ὥτρ. ςεί. 
585 οὔ ΣΡ ΑΒΟΘΕΊΤΝϑ: ἑκάεργος] Διὸς υἱὸς 61 



1 ΤΟΣ 

φΦ .Ν “ ἜΣΕΙ, ἃ Χ ’ οἷον δὴ Μενέλαον ὑπέτρεσας, ὃς τὸ πάρος γε 
Ν 93 4 “ 3 ᾿΄ ων Φ ΦᾺ, 

μαλθακὸς αἰχμητής" νῦν δ᾽ οἴχεται οἷος ἀείρας 
Ν τον τ Ν 3. Ν. ς “-“ 

νεκρὸν ὑπὲκ Τρώων, σὸν δ᾽ ἔκτανε πιστὸν ἑταῖρον, 

ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Ποδῆν, υἱὸν ᾿Ηετίωνος.᾽ 

Ὃς φάτο, τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα, 
“Ὁ Ν ἊΣ , , ΕΝ “ 

βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ. 
Ν. ΕΟ. ὩΣ ’ ε 3 3 ’ὔ ’ 

καὶ τότ᾽ ἄρα Κρονίδης ἕλετ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν 

μαρμαρέην, ἤϊδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν, 

ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ᾽ ἔκτυπε, τὴν δ᾽ ἐτίναξε, 
νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ᾽ ᾿Αχαιούς. 

Πρῶτος Πηνέλεως Βοιώτιος ἦρχε φόβοιο. 

βλῆτο γὰρ ὦμον δουρὶ πρόσω τετραμμένος αἰεὶ 
» 2 Ὡ ’ ν εν» ,ὕ " ἄκρον ἐπιλίγδην: γρᾶψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις 
αἰχμὴ Πουλυδάμαντος" ὃ γάρ ῥ᾽ ἔβαλε σχεδὸν ἐλθών. 

7... 4. Δ ὦ Ν Μἷ ὕαλον ΜΠ Ρ Κυθας “ 

Ληΐτον αὖθ᾽ “Ἑκτωρ σχεδὸν οὔτασε χεῖρ ἐπὶ καρπῷ, 
ΟΝ 3 ’ ᾽ “-“ Ν ἥ 

υἱὸν ᾿Αλεκτρυόνος μεγαθύμου, παῦσε δὲ χὰρμης" 
’ Ν ΄ 2 Ν 3 ,ὔ " “ τρέσσε δὲ παπτήνας, ἐπεὶ οὐκέτι ἔλπετο θυμῷ 

ἔγχος ἔχων ἐν χειρὶ μαχήσεσθαι Τρώεσσιν. 
Ψ 3.0.9 Ν. ἊΝ 7... ε “ 

Εκτορα ὃ ᾿Ιδομενεὺς μετὰ Ληϊΐτον ὁρμηθέντα 
Ζ ΄ Ν “ Ν ’ 

βεβλήκει θώρηκα κατὰ στῆθος παρὰ μαζόν'" 

ἐν καυλῷ δ᾽ ἐάγη δολιχὸν δόρυ, τοὶ δὲ βόησαν 

Τρῶες: ὁ δ᾽ ᾿Ιδομενῆος ἀκόντισε Δευκαλίδαο 
’ὔ 2 ’, “ ’ {ἀρ ΟῚ δὰ ἊΝ ΕἹ δίφρῳ ἐφεσταότος: τοῦ μὲν ῥ' ἀπὸ τυτθὸν ἅμαρτεν 
ΠΝ ε , 3 ’ ’ 2 ΠΕ ΕᾺ ’, 

αὐτὰρ ὁ Μηριόναο ὀπάονά θ᾽ ἡνίοχόν τε, 
Κοίρανον, ὅς ῥ᾽ ἐκ Λύκτου ἐὐκτιμένης ἕπετ᾽ αὐτῷ---- 

δΥ Ν Ν “᾿ Ν ’ὔ Ὁ) »" πεζὸς γὰρ τὰ πρῶτα λιπὼν νέας ἀμφιελίσσας 
ἤλυθε, καί κε Τρωσὶ μέγα κράτος ἐγγυάλιξεν, 

3 Ν » 3. ,ὔ , Ὁ“ εἰ μὴ Κοίρανος ὦκα ποδώκεας ἤλασεν ἵππους" 

καὶ τῷ μὲν φάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ, 
αὐτὸς δ᾽ ὦὥλεσε θυμὸν ὑφ᾽ “Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο---- 
τὸν βάλ᾽ ὑπὸ γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ᾽ ἄρ᾽ ὀδόντας 

590 

595 

όοο 

όο5 
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587 γε ἃ ΟΖ: περ εεΐ, 595 τὴν] γῆν Ζεηῃ.: τὸν ΝΈ Ν2: τοὺς Μο 
6οΊ τοὶ δ᾽ ἐβόησαν ΔΑΥ. 1 Α ΒΟ ΝΊθ; τοὶ δ᾽ ἐφόβηθεν να]δ. 



17. ΔΙΑ ΛΌΣ Ρ 

“4 ’, , Ν Ν “ Ι , 
ὥσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην. 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, κατὰ δ᾽ ἡνία χεῦεν ἔραζε. 
καὶ τά γε Μηριόνης ἔλαβεν χείρεσσι φίλῃσι 62ο 

᾽ὔὕ δ. ’ὔ ἈΝ... “. ͵ὕ 

κύψας ἐκ πεδίοιο, καὶ Ιδομενῆα προσηύδα" 

““μάστιε νῦν, ἣδς κε θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκηαι" 
’ Ν Ν ΦΌΡΩΝ Φ“ 3 3 7 Ιὰ 3 “ 39 

γιγνώσκεις δὲ καὶ αὐτὸς ὅ τ᾽ οὐκέτι κάρτος ᾿Αχαιῶν. 

Ἃς ἔφατ᾽, ᾿Ιδομενεὺς δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 
νῆας ἔπι γλαφυράς: δὴ γὰρ δέος ἔμπεσε θυμῷ. 625 

Οὐδ᾽ ἔλαθ᾽ Αἴαντα μεγαλήτορα καὶ Μενέλαον 

Ζεύς, ὅτε δὴ Τρώεσσι δίδου ἑτεραλκέα νίκην. 

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 
«ες ἃ ’, δὰ [ Ἀν τὰ ἵ 4 ’ 5 

ὦ πόποι, ἤδη μέν κε καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστι 
ἤφ “ ΤᾺ Ν Ἁ 5 ΝΝ 9 7 6 

γνοίη ὅτι Γρώεσσι πατὴρ Ζεὺς αὐτὸς ἀρήγει. 30 
΄- Ά Ν , ,ὔ 3. δ ἢ “ ΟΣ ᾽ 

τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε᾽ ἅπτεται, ὃς τις ἀφήηῃ, 
«Ν. Χ Ὡς οὶ , Ν 5). ΠΣ} 2 
ἢ κακὸς ἢ ἀγαθὸς" Ζεὺς δ᾽ ἔμπης πάντ᾽ ἰθύνει" 

ἡμῖν δ᾽ αὔτως πᾶσιν ἐτώσια πίπτει ἔραζε. 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην, 
Ψ Ν Ω Ν ΧΝ ἋΣ ὔ 5.» Ν 2 Ἁ 

ἡμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 635 

χάρμα φίλοις ἑτάροισι γενώμεθα νοστήσαντες, 
“ “᾿.5,. εἰ ἡ 3 , 3 5. ἡ κ 

οἵ που δεῦρ ὁρόωντες ἀκηχέδατ᾽, οὐδ᾽ ἔτι φασὶν 
“ 5 ’ὔ Ἧ δ - ἢ 

Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους 
»} 3 - ἘῸΝ " κ Ϊέ 

σχήσεσθ', ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι. 
Μ δ, {τ ε χω 3 γι ᾿ εἴη δ᾽ ὅς τις ἑταῖρος ἀπαγγείλειε τάχιστα ὅ4ο 

Πηλεΐδῃ, ἐπεὶ οὔ μιν ὀΐομαι οὐδὲ πεπύσθαι 

λυγρῆς ἀγγελίης, ὅτι οἱ φίλος ὦλεθ᾽ ἑταῖρος. 
5 3 » ’ὔ 59 Γ “ 3 ἴων 

ἀλλ΄ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν τοιοῦτον ᾿Αχαιῶν" 

ἠέρι γὰρ κατέχονται ὁμῶς αὐτοί τε καὶ ἵπποι. 

Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ σὺ ῥῦσαι ὑπ᾽ ἠέρος υἷας ᾿Αχαιῶν, 645 
ποίησον δ᾽ αἴθρην, δὸς δ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι" 

629 μάλα] μέγα α Ν!8 ὅ3ο αὐτὸς ἀμύνει ν.]. ἴπ Α : κῦδος ὁπάζει 
ΘὮΝ! ὅβ81ι ἀφήῃ (ἀφείη, ἀφίει 5ϊπι.}) νι]. : ἐφήη (ἐφείη, ἐφίη 511.} 
ΘΟ ΒΙθνεν ψή ψγδ2 ; ἀφείη εἰ ἐφείη ΑΥ. (διχῶς) 6317 δεῦρ᾽] νῦν 
ν. 1 Δπὲ ΕἸ ΕΊ ν ἀκηχέατ᾽ Ν!β εα. ργ. ὅ4τ πυθέσθαι 11 Τ' 
0 055 643 πῃ)]πω οὔ 8: Ν': που ν.]. 5Ὑ1Τ 644 κεκάλυπται 
1 τπ| Αι 646 ὁρᾶσθαι ν.]- ἰὰ Α 



1γ.. ΤΛΙΑΛΟΣΤΕ 

ἰδ ἐν δὲ φάει καὶ ὄλεσσον, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν οὕτως. 
ἃ ἰ Ὡς φάτο, τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δάκρυ χέοντα" 

ιν, δι αΘΥ Ν ͵ Δ» “ ΡΟ, αὐτίκα δ᾽ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην, 
ἠέλιος δ᾽ ἐπέλαμψε, μάχη δ᾽ ἐπὶ πᾶσα φαάνθη" 
καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Αἴας εἶπε βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον" 
“σκέπτεο νῦν, Μενέλαε διοτρεφές, αἴ κεν ἴδηαι 

ζωὸν ἔτ᾽ ᾿Αντίλοχον, μεγαθύμου Νέστορος υἱόν, 
ὄτρυνον δ᾽ ᾿Αχιλῆϊ δαΐφρονι θᾶσσον ἰόντα 
εἰπεῖν ὅττι ῥά οἱ πολὺ φίλτατος ὠλεθ᾽ ἑταῖρος." 

ὰ Ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 
“ 5.) τοὺ [2 Ω ’ὔ 4 »} Νὴ 4 βῆ δ᾽ ἰέναι ὥς τίς τε λέων ἀπὸ μεσσαύλοιο, 

“ 35.»,μ0ὄ 3 ΔΌΤΝ, “ » 5.» ΓΚ 3...5 »,» ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἄρ κε κάμῃσι κύνας τ᾽ ἄνδρας τ᾽ ἐρεθίζων, 
ῳ ’ 5) 5“ “ 2 -“ ὦ οἵ τὲ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι 

πάννυχοι ἐγρήσσοντες" ὁ δὲ κρειῶν ἐρατίζων 
52.272 » 3 » ’, , ἊΝ Ε 

ἰθύει, ἀλλ΄ οὔ τι πρήσσει: θαμέες γὰρ ἄκοντες 

ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 

καιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ" 
ἠῶθεν δ᾽ ἀπονόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ" 

ὡς ἀπὸ Πατρόκλοιο βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 
3).. ’ ον 2 Ἂν ἊΝ ᾽ὔ Ἢ 9 Ν 

ἢϊε πόλλ᾽ ἀέκων" περὶ γὰρ δίε μὴ μιν ᾿Αχαιοὶ 

ἀργαλέου πρὸ φόβοιο ἕλωρ δηΐοισι λίποιεν. 

πολλὰ δὲ Μηριόνῃ τε καὶ Αἰάντεσσ᾽ ἐπέτελλεν" 
» 4 “Αἴαντ᾽, ᾿Αργείων ἡγήτορε, Μηριόνη τε, 

νῦν τις ἐνηείης ἸΠατροκλῆος δειλοῖο 

μνησάσθω: πᾶσιν γὰρ ἐπίστατο μείλιχος εἶναι 

ζωὸς ἐών: νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει." 
ἃ ,ὕ Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη ξανθὸς Μενέλαος, 

[ ἣν Ὁ 3 5 ’ Φ ἘΠ ’ὔ πάντοσε παπταίνων ὥς τ᾽ αἰετός, ὅν ῥά τέ φασιν 
ὀξύτατον δέρκεσθαι ὑπουρανίων πετεηνῶν, 

ὅν τε καὶ ὑψόθ᾽ ἐόντα πόδας ταχὺς οὐκ ἔλαθε πτὼξ 

648 ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητιέτα Ζεύς ν.]. ἴῃ Αηρ. 
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630 πᾶσα) πᾶσι εἷΐ. ΡΙαί. ἀε ΡΓίπηο ἔτ β. 9. 3) δ 658 ἂρ κεκάμῃσι 
Ὁ Μ| ΟΣ 664 τετιημένος ἦτορ ν.1. ἴθ ἃ 668 Αἰάντεσσι κέλενε 
ες Μϑν!ν!" 672 κιχάνει) κάλυψεν ἱ (εἴ. 478) 



170. ἹΛΙΑΔΟΣῚΡ 

’; ἐν ἘΣ. ’ 9 Υ͂ 4», 5»... 9 

θάμνῳ ὑπ᾽ ἀμφικόμῳ κατακείμενος, ἀλλά τ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ 
Ε ’ἤἢ ( “3. Ν ΟἹ ’ ’ ἔσσυτο, καίτέ μιν ὦκα λαβὼν ἐξείλετο θυμόν. 

ὡς τότε σοί, Μενέλαε διοτρεφές, ὄσσε φαεινὼ 
πάντοσε δινείσθην πολέων κατὰ ἔθνος ἑταίρων, όϑο 
» ,ὔ ΟΝ » ’ » 

εἴ που Νέστορος υἱὸν ἔτι ζώοντα ἴδοιτο. 
ἈΝ Ν ΥΧ 9 Ὲ ’ Ι γε 9 5.5 Ν , 

τὸν δὲ μαλ᾽ αἶψα νόησε μάχης ἐπ᾿ ἀριστερὰ πάσης 

θαρσύνονθ᾽ ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι, 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 
“᾿Αντίλοχ᾽, εἰ δ᾽ ἄγε δεῦρο, διοτρεφές, ὄφρα πύθηαι, 685 

λυγρῆς ἀγγελίης, ἣ μὴ ὥφελλε γενέσθαι. 

ἤδη μὲν σὲ καὶ αὐτὸν ὀΐομαι εἰσορόωντα 
’ὔ Ὡ“ “ Ν “ γι 

γιγνώσκειν ὅτι πῆμα θεὸς Δαναοῖσι κυλίνδει, 

νίκη δὲ Τρώων" πέφαται δ᾽ ὥριστος ᾿Αχαιῶν, 

Πάτροκλος, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι τέτυκται. όφο 

ἀλλὰ σύ γ᾽ αἷψ᾽ ᾿Αχιλῆϊ θέων ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
εἰπεῖν, αἴ κε τάχιστα νέκυν ἐπὶ νῆα σαώσῃ 

’ ξὰ ὡς Ι͂ ’ὔ 3 τον 7 “ 39 

γυμνόν" ἀτὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει κορυθαίολος “Εἰκτωρ. 

Ὃς ἔφατ’, ᾿Αντίλοχος δὲ κατέστυγε μῦθον ἀκούσας" 

δὴν δέ μιν ἀμφασίη ἐπέων λάβε, τὼ δέ οἱ ὄσσε 695 

δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς Μενελάου ἐφημοσύνης ἀμέλησε, 

“ Ν 7 Ν Ν ’ Ὁ ον9 Υ, “ «ε χ 
βῆ δὲ θέειν, τὰ δὲ τεύχε᾽' ἀμύμονι δῶκεν ἑταίρῳ, 

Λαοδόκῳ, ὅς οἱ σχεδὸν ἔστρεφε μώνυχας ἵππους. 

Τὸν μὲν δάκρυ χέοντα πόδες φέρον ἐκ πολέμοιο, 7οο 
-ἰὰ 3 “. Ν " 9 

Πηλεῖδῃ ᾿Αχιλῆϊ κακὸν ἔπος ἀγγελέοντα. 
Φἰ Ψ 8 , ΝΜ δὴ 

οὐδ᾽ ἄρα σοί, Μενέλαε διοτρεφές, ἤθελε θυμὸς 

τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν, ἔνθεν ἀπῆλθεν 

᾿Αντίλοχος, μεγάλη δὲ ποθὴ Πυλίοισιν ἐτύχθη" 

ἀλλ᾽ ὅ γε τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν, 705 

681 ἴδοιτο Δ΄. ΟΥΑ ΒΟΊΤ ΝΙΝ ν82; ὕἴδοιντο ν.1. δηὶϊ. 1,19 ῬΑ]: 
ἴδοιο ν. 1. πὶ. (οἱ ἀπὸ τῆς σχολῆ5) να]ρ΄. : ἴδοιε 683 8 

θεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοῖβος ᾿Απόλλων (-ΞΞ- Ρ τι8) 
ααά, 1 Μ 684 ἔπεα πτερόεντα προσηύδα ΗῚ Ρ8 Ρᾶ ψ 6ϑ8ο δ᾽ 
ὥριστος δὲ ἄριστος Ἢ ν.]. ΑΡ. Επϑί. 695 ἀφασίηἔνν ΒΟΤ νιν" 

ΗΟΜ. 11. 183-24 9 



17... ΒΑΘ ΣῈ 

ΦΊΒΕΙ͂Ν 2 ὑαξξν ἃ ἀπο με νττν ’ Ὁ “. ’ 
αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἡρωΐϊ βεβήκει, 

στῆ δὲ παρ᾽ Αἰάντεσσι θέων, εἶθαρ δὲ προσηύδα" 
΄“ ΄πι 

“ κεῖνον μὲν δὴ νηυσὶν ἐπιπροέηκα θοῇσιν, 

ἐλθεῖν εἰς ᾿Αχιλῆα πόδας ταχύν' οὐδέ μιν οἵω 
“ 9. , “ ,ὔ νῦν ἰέναι μάλα περ κεχολωμένον “Εἰκτορι δίῳ" 

Ε ἣ 
οὐ γάρ πως ἂν γυμνὸς ἐὼν Τρώεσσι μάχοιτο. 
ε “ 2 9 ᾿ ’ “ Δ. Δ, 

ἡμεῖς δ᾽ αὐτοί περ φραζώμεθα μῆτιν ἀρίστην, 

ἡμὲν ὅπως τὸν νεκρὸν ἐρύσσομεν, ἠδὲ καὶ αὐτοὶ 

Τρώων ἐξ ἐνοπῆς θάνατον καὶ κῆρα φύγωμεν. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 
« ’ δ ζρν " 3 Ν 25. 
πάντα κατ᾽ αἷσαν ἔειπες, ἀγακλεὲς ὦ Μενέλαε" 

ἀλλὰ σὺ μὲν καὶ Μηριόνης ὑποδύντε μάλ᾽ ὦκα 
Ν ϑΉ πω», , ΡΝ ὌΣ , 3. τας » νεκρὸν ἀείραντες φέρετ᾽ ἐκ πόνου" αὐτὰρ ὄπισθε 

« 

πιο. τ 

νῶϊ μαχησόμεθα 'Τρωσίν τε καὶ “Εκτορι δίῳ, 

ἶσον θυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἱ τὸ πάρος περ 
,ὔ’ ΞΙΟΣΝ “ ΑΙ. 7 [Ὰ 37 

μίμνομεν ὀξὺν Αρηα παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες. 

Ὃς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα νεκρὸν ἀπὸ χθονὸς ἀγκάζοντο 
ὕψι μάλα μεγάλως" ἐπὶ δ᾽ ἴαχε λαὸς ὄπισθε 

“. ’ ε Ν ὔ Μ 9 7 

Τρωϊκός, ὡς εἴδοντο νέκυν αἴροντας ᾿Αχαιούς. 
» Ν ᾽ ς ,ὔ [2 Ἄν ΠΟΥ ΤΩΝ, Ιφ 

ἴθυσαν δὲ κύνεσσιν ἐοικότες, οἵ τ᾽ ἐπὶ κάπρῳ 
7 ΠΝ Ν ᾽ Ἢ 

βλημένῳ ἀΐξωσι πρὸ κούρων θηρητήρων 

ἕως μὲν γάρ τε θέουσι διαρραῖσαι μεμαῶτες, 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται ἀλκὶ πεποιθώς, 
" 3, 

ἄψ τ᾽ ἀνεχώρησαν διά τ᾽ ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 
ἃ “ “-“ Ν ε Ν “Ν ε 

ὡς Τρῶες ἧος μὲν ὁμιλαδὸν αἰὲν ἕποντο, 
ὮΝ 7ὔ ὔὕ καρ α 5 ᾿Ά 

νύσσοντες ξίφεσίν τε καὶ ἐγχεσιν ἀμφιγύοισιν" 
7] 

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ Αἴαντε μεταστρεφθέντε κατ᾽ αὐτοὺς 
͵ὕ “᾿ Ν Ἷ ͵ 5) , . σταίησαν, τῶν δὲ τράπετο χρώς, οὐδέ τις ἐτλὴη 

πρόσσω ἀΐξας περὶ νεκροῦ δηριάασθαι. 

710 

715 

720 

107 στῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ 6 Ν": θέων) κιὼν 6 ΝΜ} 7το Ἕκτορι δίῳ] 
᾿Ατρείωνι Δ τηδΓδ'. 121 μένοντε Ατ᾽δίορῃ. ΝΈΝ53 724 ἄραντας 
ΟΠοΘγοΡοβοιβ Ε. Μ, 38, 17, 6 αε Ο 1 νὶ ν|; αἴραντας Α Βπι8 ΝΣ 

128 ἀίξεται 8 129 ἄψ σ΄] τ᾽ οἵη. Οὔ ΒΟ ΝΈ; δ᾽ 12 
134 δηριάασθαι Ἢ Ἰι ΝῬ 4]. : δηρίσασθαι ςεϊ. 



17. ΤΛΙΑΛΌΣ Ρ 

“ , Ὡς οἵ γ᾽ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον ἐκ πολέμοιο 735 
“ “ ίς ΙΕ ΎΌΝ, Ν ἿΝ, 7 ’ 

νῆας ἔπι γλαφυρας: ἐπὶ δὲ πτόλεμος τέτατό σφιν 

ἄγριος ἠΐτε πῦρ, τό τ᾿ ἐπεσσύμενον πόλιν ἀνδρῶν 

ὄρμενον ἐξαίφνης φλεγέθει, μινύθουσι δὲ οἶκοι 
»] ͵ “. , τ 9 7 δ 5 , 
ἐν σέλαϊ μεγάλῳ: τὸ ὃ ἐπιβρέμει ἴς ἀνέμοιο. 

ὡς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων 740 

ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήϊεν ἐρχομένοισιν" 
ε 55, χὰ φῦ 6 ,ὔ Ν [4 5 , 

οἱ ὃ ὥς θ᾽ ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες 
» 9 δ; Ν᾽ Ν ’ὔ 2 Ἀ 

ἕλκωσ᾽ ἐξ ὄρεος κατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν 
“Ν Ν ΙΝ, ’ , 7.. 3) ἴ Ν 

ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον" ἐν δέ τε θυμὸς 

τείρεθ᾽ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν" 745 
ἃ [τ 3.5 “ 7 ’ δ. τος » ὡς οἵ γ᾽ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισθεν 

Αἴαντ᾽ ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ 
7 

ὑλήεις, πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς, 
Φ ἈΝ 19 ’ “ »} Ν ε"ὔ] 

ὃς τε καὶ ἰφθίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεθρα 

ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίονδε τίθησι 750 
ῇ 5 7 Ἢ “ .«εἐε “ ΦΡ 

πλάζων' οὐδέ τί μιν σθένεϊ ῥηγνῦσι ῥέοντες" 
ἃς ὍΝ » , σα ΣᾺ ΡΟ, ὡς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω 

Τρώων" οἱ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο, δύω δ᾽ ἐν τοῖσι μάλιστα, 

Αἰνείας τ᾽ ᾿Αγχισιάδης καὶ φαίδιμος “Εκτωρ. 
τῶν δ᾽ ὥς τε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν, 755 

οὖλον κεκλήγοντες, ὅτε προϊδωσιν ἰόντα 
᾽ὔ “ “ ’ 7 3 ᾽ὔ 

κίρκον, ὃ τε σμικρῇσι φόνον φέρει ὀρνίθεσσιν, 
ἃὰ ἌΣ Υ Ὁ. ΛΕΙ ΕΙΣ 9 7 ἈΝ “ 3 “- 
ὡς ἂρ ὑπ Αἰνείᾳ τε καὶ " ἕκκτορι κοῦροι ᾿Αχαιῶν 

“3᾿ [4 »» “ τ ΄ 
οὔλον κεκλήγοντες ἴσαν, λήθοντο δὲ χάρμης. 

πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ πέσον περί τ᾽ ἀμφί τε τάφρον 76ο 
, κι 7 ΝΕῚ 9 ΄ὕ 25. α , 

φευγόντων Δαναῶν" πολέμου ὃ οὐ γίγνετ᾽ ἐρωὴ. 

140 ἀσπιστάων 1 ΝΊΈΤΝΗ ΜΙ; θωρηκτάων ΕΝΊΤ ΝΞ 746 οἱ μὲν 
ἄρ᾽ ἐμμεμαῶτε ν.]. δηΐ. 47 ὥς περ Ὁ Ἢ 748 τετυχηώς- 
Ἠετδςο Ήεβ5 : τετυχηκός ἢ ΜΊ Μ8 Ο Ρ15 1351 τί 51: τε νυ]ρ. 
μι} μὴν ΑΥΒίορΡΗἢ, 136 -οτες Βιη:1,Ρ Οϑ ΝΝν9 159 -οτες Βπιδ 
ΘΙ ΕΡ Θ᾽ 1090 τάφρῳ Ὁ τ 



ἹΛΙΑΔΟΣ Σ 

ἃ ε Ν ἷ “) δ 2 ΄ 
ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο, 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ᾿Αχιλῆϊ πόδας ταχὺς ἄγγελος ἦλθε. 
τὸν δ᾽ εὗρε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων 

Ν 7 ϑΥ ΙΘΆΛΟΝΣ Ν ὰἃὰ Ν , 3 

τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν ἃ δὴ τετελεσμένα ἦεν" 
») “ ΌΨ ον, “" Ν ἃ ( ’ ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν" 
ἐς Κ» 2 " ὔὕ ΘΙ ΎΝ ΣΙ “᾿ , » 3 Ἁ ὦ μοι ἐγώ, τί τ᾽ ἄρ᾽ αὖτε κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοὲὶ 

νηυσὶν ἔπι κλονέονται ἀτυζόμενοι πεδίοιο; 
Ν ᾽7ὔ 7 Ν Ν 7 “ 

μὴ δὴ μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ, 

ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε, καί μοι ἔειπε 
’ Ν ᾿Ὰ ", ’ 2 “ Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο 

χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο. 

ἢ μάλα δὴ τέθνηκε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός, 
, Ἂν Ὁ Ὁ) ΄ 5 [ 7... “ 

σχέτλιος: ἡ τ ἐκέλευον ἀπωσάμενον δηΐον πῦρ 

ἂψ ἐπὶ νῆας ἴμεν, μηδ᾽ “Ἕκτορι ἶφι μάχεσθαι." 
Ξε ῶ “9 ὦ Ν , Ν' Ν , Ηος ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 

’ « 2 ψ, ὅν Ψ “ 7, Γὰν ΤᾺ 

τόφρα οἱ ἐγγύθεν ἦλθεν ἀγαυοῦ Νέστορος υἱός, 
δάκρυα θερμὰ χέων, φάτο δ᾽ ἀγγελίην ἀλεγεινήν" 

“ὦ μοι, Πηλέος υἱὲ δαΐφρονος, ἢ μάλα λυγρῆς 
πεύσεαι ἀγγελίης, ἣ μὴ ὥφελλε γενέσθαι. 
κεῖται Πάτροκλος, νέκυος δὲ δὴ ἀμφιμάχονται 

“ πε Ὸς Ὰ Ὑ 3 Ψ' ζ “ 39 

γυμνοῦ! ἀτὰρ τά γε τεύχε᾽ ἔχει κορυθαίολος " Εἰκτωρ. 

Ὡς φάτο, τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα" 

ΤΟ 

15 

20 

4 το Ῥτο τὰ Ὁ} 55. 8 κήδεα] μήδεα Ἡ ἃ Α απίξε ΠΟΥΙΓ. θυμοῦ Ἀ 
Ι10-1ὶ οἵη. Ατσὶβίορῃ. ΚΠ], 14 ἂψ ἐπὶ νῆας ἵμεν ΑτΙδίορῃ. ΑΓ. 

ΘΣΤ:... ηας ιναι δ: ἰέναι ΜῈ νῈ νῈ νι νη; νῆας ἔπ᾽ ἂψ ἰέναι ν. 1. 
δηξ, (ἐν ἐνίαι5), να]. 



195: ΤΓΙΥΛΤΑ ΟΣ Σ 

ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν 

χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ᾽ ἤσχυνε πρόσωπον" 
νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν᾽ ἀμφίζανε τέφρη. 25 

ἐ 

αὐτὸς δ᾽ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς 
Κ “ λ δὲ Ν ’ Μ ὃ τᾷ εἴτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ἤσχυνε δαΐζων. 

3. τὰ 3 .᾿ ἰβ 

δμῳαὶ δ᾽ ἃς ᾿Αχιλεὺς ληΐσσατο ἸΠ]Πἀτροκλός τε 
θυμὸν ἀκηχέμεναι μεγάλ᾽ ἴαχον, ἐκ δὲ θύραζε 
ἔδραμον ἀμφ᾽ ᾿Αχιλῆα δαΐφρονα, χερσὶ δὲ πᾶσαι 30 

, 7] 72 ἐς Ν “ ε 

στήθεα πεπλήγοντο, λύθεν δ᾽ ὑπὸ γυῖα ἑκάστης. 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυα λείβων, 
- “ 3 “Ὁ ε ϑΥλ ἢ ν 

χεῖρας ἔχων Αχιλῆος" ὁ ὃ ἔστενε κυδάλιμον κῆρ" 
΄, Ν. Ν ἈΝ 5. (4 7 

δείδιε γὰρ μὴ λαιμὸν ἀπαμήσειε σιδήρῳ. 
,ὔ ΥΟΌΣΝ, ") ἊΣ ’, ,ὔ 

σμερδαλέον δ᾽ ᾧμωξεν' ἄκουσε δὲ πότνια μήτηρ᾽ 35 

ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι, 
᾽ Ἷ 3. ΟΙΘΥ ΔΙ, Ν ,ὔ 3 ΄ 

κὠώκυσέν τ΄ ἄρ᾽ ἐπειτα"' θεαὶ δέ μιν ἀμφαγέροντο, 
“ Φ Ν ΄ εχ « ἐδ 

πᾶσαι ὅσαι κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηϊδες ἦσαν. 

ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ἔην Γλαύκη τε Θάλειά τε Κυμοδόκη τε, 

Νησαίη Σπειώ τε Θόη θ᾽ ᾿Αλίη τε βοῶτις, 40 

Κυμοθόη τε καὶ ᾿Ακταίη καὶ Λιμνώρεια 

καὶ Μελίτη καὶ Ἴϊαιρα καὶ ᾿Αμφιθόη καὶ ᾿Αγαύη, 
Δωτώ τε Πρωτώ τε Φέρουσά τε Δυναμένη τε, 
Δεξαμένη τε καὶ ᾿Αμφινόμη καὶ Καλλιάνειρα, 

Δωρὶς καὶ ΠΠανόπη καὶ ἀγακλειτὴ Γαλάτεια, 45 
Νημερτής τε καὶ ᾿Αψευδὴς καὶ Καλλιάνασσα"' 

ἔνθα δ᾽ ἔην Κλυμένη ᾿Ιάνειρά τε καὶ ᾿Ιάνασσα, 

Μαΐῖρα καὶ ᾿Ωρείθυια ἐὐπλόκαμός τ᾽ ᾿Αμάθεια, 
ἄλλαι θ᾽ αἱ κατὰ βένθος ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν. 

τῶν δὲ καὶ ἀργύφεον πλῆτο σπέος" αἱ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 50 
στήθεα πεπλήγοντο, Θέτις δ᾽ ἐξῆρχε γόοιο" 
““ κλῦτε, κασίγνηται Νηρηΐδες, ὄφρ᾽ ἐὺ πᾶσαι 

81 ἑκάστῃ 0} 55. Μϑ Ρἤ : φαίδιμα γυῖα αε 34 ἀπαμήσειε ΑΥ.Τ' 
ν":: ἀποτμήξειε Ζεη. να]ρ΄. 839-49 οπΊ. ΑΓΡΌΪ, (εβέε (δι ]Π]5έγ.) δίῃ. 
Ζεη. Ασ. 39 ἔνθ᾽ ἄρα ἦν θ᾽} Οε 1,0 Μὸ Γλαύκειά Ἁ“Αλεια Ατ. 

44 δεξαμενή Ὁ αιι. 5 ΒΤ 41 ἔνθ᾽ ἄρα ἦν Ὁ" 52 κασίγητοι 
ἈΔΠΙΒνινι 



15. ἸΛΙΑΛΟΣΟῸΣ 

Μ 3. Ὁ5 , Γάοε. ΠΡ Ὴ  αύ οα δΈ ’ “ εἴδετ᾽ ἀκούουσαι ὅσ᾽ ἐμῷ ἔνι κήδεα θυμῷ. 
Μ 3 Ν Ἢ ᾿, ’ ὦ μοι ἐγὼ δειλή, ὦ μοι δυσαριστοτόκεια, 

᾿ 3 Ν ἴ ἣ τ᾽ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε, 
"5 ε Τς « 3.0.5 , " “ἷ«-."“ ἔξοχον ἡρώων" ὁ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος" 

τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα, φυτὸν ὧς γουνῷ ἀλωῆς μὲν ἐγὼ θρέψασα, γουνῷ ἀλωῆς, 
’ νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴλιον εἴσω 

, 3. 
Τρωσὶ μαχησόμενον" τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὖτις 

» “4 ’ 7.» » 
οἴκαδε νοστήσαντα δόμον [1ηλῆήϊον εἴσω. 

ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο 
ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽, ὄφρα ἴδωμι φίλον τέκος, ἠδ᾽ ἐπακούσω 
“ [χ , 5 δὰ , , 39 ὅττι μιν ἵκετο πένθος ἀπὸ πτολέμοιο μένοντα. 

ἃ 7 “ ὡς ἄρα φωνήσασα λίπε σπέος" αἱ δὲ σὺν αὐτῇ 
“ “, 

δακρυόεσσαι ἴσαν, περὶ δέ σφισι κῦμα θαλάσσης 
ὔ 

ῥήγνυτο" ταὶ δ᾽ ὅτε δὴ Τροίην ἐρίβωλον ἵκοντο, 
3 Ν 3 , 5] κ Υ͂ Ν ἀκτὴν εἰσανέβαινον ἐπισχερώ, ἔνθα θαμειαὶ 

Μυρμιδόνων εἴρυντο νέες ταχὺν ἀμφ᾽ ᾿Αχιλῆα. 
“ν Ν Ν ς ’ ΄, ’ὔ τῷ δὲ βαρὺ στενάχοντι παρίστατο πότνια μήτηρ, 

5ΟΝ Ν ’, Ν εἰν 
ὀξὺ δὲ κωκύσασα κάρη λάβε παιδὸς ἑοῖο, 

ἥν 63 3 , 3 ’ - καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
( ω ’ὔ’ ’ὔ ’ 2 , 4“ Ἧ 

τέκνον, τί κλαίεις; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος; 

ἐξαύδα, μὴ κεῦθε: τὰ μὲν δή τοι τετέλεσται 
Ε ’ὔ ς Υ ὯΝ ’, ) ΒᾺ “ 5 ν" ἐκ Διός, ὡς ἄρα δὴ πρίν γ᾽ εὔχεο χεῖρας ἀνασχών, 

Ι 9πν , 5 Ὁ 3 “ 

πάντας ἐπὶ πρύμνησιν ἀλήμεναι υἷας ᾿Αχαιῶν 
ΓΙ ΡΣ , “ 3. 705 ’ὔ μὴ 39 

σεῦ ἐπιδευομένους, παθέειν τ΄ ἀεκήλια ἐργα. 

όο 

65 

7α 

75 

Τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
““ μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν" 
ἀλλὰ τί μοι τῶν ἦδος, ἐπεὶ φίλος ὦλεθ᾽ ἑταῖρος, 80 
Πάτροκλος, τὸν ἐγὼ περὶ πάντων τῖον ἑταίρων, 
Ὁ 3 ΤῸ ΤῊΝ Ν 3 » ΄ ἕ 2 Ὁ 
ἰσον ἐμῇ κεφαλῇ: τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα ὃ “Εκτωρ 

δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια, θαῦμα ἰδέσθαι, 

55 ἔνι) ἔπι Ατβίορῃ. 63 ἴδωμι οΥ ΜϑΜΊ ΝΈ (αν,.) {π|ν10: 
ἔδωμαι ὈΪΝ1: ἴδοιμι ντ]ρ. 68 εἰσανέβησαν ΞΒΡᾺΑ 11 ἑοῖο] 
ἑῆος σ΄! Ἐκα Κ 5 83 ἀπέλυσε ν.]. 84Ρ. ΑΟΤ 



15. ΙΑ ΔΌΣ ὦΣ 

᾿,  οο “ 

καλά' τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα 
“ πὸ (τὸ 0.9, “ Υ̓ ϑυθρ ες ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ. 85 

αἴθ᾽ ὄφελες σὺ μὲν αὖθι μετ᾽ ἀθανάτης ἁλίησι 
ι ι 

᾿ Ν ὩΣ Ν 5 ’ Υ 

ναίειν, Πηλεὺς δὲ θνητὴν ἀγαγέσθαι ἄκοιτιν. 
“ 3. "ὃν Ν Ν , ΟἿ τὰ ᾿Ν ᾽7ὔ » 

νῦν δ᾽ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη 
Ν ΨΦ “ Ν 3 ς , “5 

παιδὸς ἀποφθιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι αὖτις 
»Μ 7 3 5 Ν 3..9 .] Ν Ν 3} 

οἴκαδε νοστήσαντ᾽, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε 90 
7 ΤΟ 50, 7 » Ὁ 

ζώειν οὐδ᾽ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ “Ἕκτωρ 

πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσ ρ μᾷ ρ μ ῃ; 
Πατρόκλοιο δ᾽ ἕλωρα Μενοιτιάδεω ἀποτείσῃ." 

᾿ δὴ 3 [ , ΑΝς [ “ 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα" 

{8} ὔ 7 7 5 ΩΣ: ’ὔ 

ὠκύμορος δὴ μοι, τέκος, ἔσσεαι, οἵ ἀγορεύεις" 95 

αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ᾽ “Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος." 

Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
[7 : ΑἸΤΕ ὁ ᾽’ 2 Ν 3 ΡΝ 57. ε ᾽’ὔὕ αὐτίκα τεθναίην, ἐπεὶ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλον ἑταίρῳ 

΄π΄' Ἷ 

κτεινομένῳ ἐπαμῦναι" ὁ μὲν μάλα τηλόθι πάτρης 
3, - “ ἴω ΄“ “ 7] 

ἔφθιτ᾽, ἐμεῖο δὲ δῆσεν ἀρῆς ἀλκτῆρα γενέσθαι. 1οο 
΄“ 3... 5 Ν 3 ᾽ ’͵ ͵7ὔ 2 ΄, “ 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

οὐδέ τι Πατρόκλῳ γενόμην φάος οὐδ᾽ ἑτάροισι ρόκλῳ γενόμη ρ 
“ ἃ σ 

τοῖς ἄλλοις, οἱ δὴ πολέες δάμεν Ἕκτορι δίῳ, 
5“ 2.»ϑ Ν Ν »] ἿΛ , 9, 7 

ἀλλ᾽ ἣἧμαι παρὰ νηυσὶν ἐτώσιον ἄχθος ἀρούρης, 

τοῖος ἐὼν οἷος οὔ τις ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων ΙΟΒ 

ἐν πολέμῳ ἀγορῇ δέ τ᾽ ἀμείνονές εἰσι καὶ ἄλλοι τολέμῳ" ἀγορῇ δέ τ᾽ ἀμείνονές εἰσι καὶ οι. 
« ΝΜ »“ ἴων 5 3. Ὁ 5 ᾽ 9, 7 ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ᾽ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο, 

καὶ χόλος, ὅς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι, 

ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο 
δ ΄-“ Ξ) ᾽7 ρΥ ἢ νον; ’ 

ἀνδρῶν ἐν στήθεσσιν ἀέξεται ηῦὕτε καπνος" 110 
ε 3 ἊΣ “Ὁ 5 ’ 5 5 “ 3 “ 

ὡς ἐμὲ νῦν ἐχόλωσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων. 
3 Ἂς Ν Ν 7 Ὁ ἢ ᾿ 3 Ἷ “ 

ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθα! ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ, 

86 αἴθ᾽ ον ΑΒΟΝΙνΙ : ὡς να]Ε. 94 τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα 
νὰ ἴ ἥπι ὧν 97 τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος εἴξ. ΑεΞοΠίη, ς. 
ΤΊπ. 150 99 ὅ μοι πολὺ φίλτατος (φίλτατον τπιι5 σοἄ,) ἔσκεν οἰ. 
Αεβοπΐη. ἢ. ας, 481 νι ἀεί ν. τοῸ ΠΟΙ 6 556 ΙΟοΟ ἀρῆς ν.]. επί, 
(ἐν τοῖς εἰκαιοτέροις, νυἱξρ΄. : ἄρεω ΑΥ. Α 55. γρ. Ρϑ8: ἄρεος 4αὰ. 5 5: 
ἄρεως 4. 5 Β 104 νηυσὶ κορωνίσιν ῬΙαῖ. ΔΡΟΙΪ. 28 ἃ 107 εἰ Τ᾿ 
“νον των ἀνθρωπωὼν Ὧ 



18. ΊΛΙΑΔΟΣ Σ 
Ἁ Ὅς ἢ ’’ » Υ͂ 3 Β 

θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ 
“ ΠΝ “ “ 

νῦν δ᾽ εἶμ᾽, ὄφρα φίλης κεφαλῆς ὀλετῆρα κιχείω, 

Ἕκτορα" κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε δέξομαι, ὁππότε κεν δὴ 
Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ᾽ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι. 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα, 

ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι" 

ἀλλά ἑ μοῖρα δάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἥρης. 

ὡς καὶ ἐγών, εἰ δή μοι ὁμοίη μοῖρα τέτυκται, 
Ἂ 3 3 Ἂ [ “ Ὡς ,ὔ 3 Ἂ 9 ’ 

κείσομ᾽ ἐπεί κε θάνω" νῦν δὲ κλέος ἐσθλὸν ἀροίμην, 

καί τινα Τρωϊάδων καὶ Δαρδανίδων βαθυκόλπων 
ἀμφοτέρῃσιν χερσὶ παρειάων ἁπαλάων 
δάκρυ᾽ ὀμορξαμένην ἁδινὸν στοναχῆσαι ἐφείην, 

“ 93 ε Ἂς Ν. »: Ν ΝΑ ἰώ 

γνοῖεν ὃ ὡς δὴ δηρὸν ἐγὼ πολέμοιο πέπαυμαι" 

μηδέ μ᾽ ἔρυκε μάχης φιλέουσά περ' οὐδέ με πείσεις." 
Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα’ 

“ναὶ δὴ ταῦτά γε, τέκνον, ἐτήτυμον οὐ κακόν ἐστι, 

τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν αἰπὺν ὄλεθρον. 
ἀλλά τοι ἔντεα καλὰ μετὰ Τρώεσσιν ἔχονται, 

, ,ὔ Ν Ν , σ“ χάλκεα μαρμαίροντα' τὰ μὲν κορυθαίολος “Εκτωρ 
9. ὩΝ Υ 4 »} ’ δῖον ἢ 

αὑτὸς ἔχων ὦμοισιν ἀγάλλεται" οὐδέ ἔ φημι 
Ν. 9 “.. δν 9 Α ’ 5) ’ 3 ΄““ 

δηρὸν ἐπαγλαϊεῖσθαι, ἐπεὶ φόνος ἐγγύθεν αὐτῷ. 
5 Ὡς Ν Ν ᾽ Ψ ΄“ Υ 

ἀλλὰ σὺ μὲν μὴ πω καταδύσεο μῶλον ᾽Αρηος, 

πρίν γ᾽ ἐμὲ δεῦρ᾽ ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδηαι" 
3 κὰ ἊΝ “ ἘΠ ΝΘ ’ὔ 5 ’, 

ἠῶθεν γὰρ νεῦμαι ἅμ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι 
γΆ ᾿Ν “ 3), ὁ γι 5 οἷ 

τεύχεα καλὰ φέρουσα παρ Ἡφαίστοιο ἄνακτος. 
ἁ 9, ζ ῇ { 3 Φ εἰσι ὡς ἂρα φωνήσασα πάλιν τράπεθ᾽ υἷος ἕοῖο, 

καὶ στρεφθεῖσ᾽ ἁλίησι κασιγνήτησι μετηύδα": ρ 1 Ὑ 71) 1] ΠΕ] 
ζ ς “ “ “ 9 ’, 

“ὑμεῖς μὲν νῦν δῦτε θαλάσσης εὐρέα κόλπον, 

ὀψόμεναί τε γέρονθ᾽ ἅλιον καὶ δώματα πατρός, 
»" ε 3 ΟΡ ’ἤ 3 ΦΕΡΟῸΝΑ 3. 5 ἊΝ “᾿ καί οἱ πάντ᾽ ἀγορεύσατ᾽" ἐγὼ ὃ ἐς μακρὸν ᾿Ολυμπον 

(δὰ 5 ΚΑ ἌΝ ΩΝ 
εἰμι παρ᾽ ᾿ἤφαιστον κλυτοτέχνην, αἴ κ ἐθέλῃσιν 

115 

125 

130 

135 

140 

124 ἁδινὰ 4. 5 Δ, Α 55.150 ΜΟΥ 5 125 πεπαύμην 519 
127 Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα Ὁ" 116 136 ἠῶθι Ὁ Νέ σοτγ. 

138 ἑῆος Ῥ᾽ ἀρυ νιν 2 ν.]. τῇ ἃ 142 ἀγορεῦσαι Ζεῃ. 



ΤΡ ΠΑΡ ΑΆΑΘΣΟΣ 

δι οαν 5 “- ’ Ν Ξ, ’; 5) 

υἱεῖ ἐμῷ δόμεναι κλυτὰ τεύχεα παμφανόωντα. 

Ως ἔφαθ᾽, αἱ δ᾽ ὑπὸ κῦμα θαλάσσης αὐτίκ᾽ ἔδυσαν" τ45 

ἡ δ᾽ αὖτ’ Οὔλυμπόνδε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα 
ἤϊεν, ὄφρα φίλῳ παιδὶ κλυτὰ τεύχε᾽ ἐνείκαι. 

Τὴν μὲν ἄρ᾽ Οὔλυμπόνδε πόδες φέρον: αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
- “ θεσπεσίῳ ἀλαλητῷ ὑφ᾽ “Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 

΄ὔ “'΄ῇ ἸὙΔ5 ’ “ 
φεύγοντες νῆὰς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο. 

οὐδέ κε Πάτροκλόν περ ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 
ἐκ βελέων ἐρύσαντο νέκυν, θεράποντ᾽ ᾿Αχιλῆος" 

ν Ν Ἂν ’ὔ γᾷ ’ ὑπ αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον λαός τε καὶ ἵπποι 
Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς, φλογὶ εἴκελος ἀλκήν. 
τρὶς μέν μιν μετόπισθε ποδῶν λάβε φαίδιμος “Ἕκτωρ 
ς [ὦ 7 7 ἊΝ ᾽ὔ ς ’ 

ἑλκέμεναι μεμαώς, μέγα δὲ Τρώεσσιν ὁμόκλα' 
Ν ἊΝ 29 » “- 2 , 3 7 

τρὶς δὲ δύ Αἴαντες, θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκὴν, 

νεκροῦ ἀπεστυφέλιξαν: ὁ δ᾽ ἔμπεδον ἀλκὶ πεποιθὼς 

ἄλλοτ᾽ ἐπαΐξασκε κατὰ μόθον, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

στάσκε μέγα ἰάχων' ὀπίσω δ᾽ οὐ χάζετο πάμπαν. 
ε 3 }5 Ν 7 ΒΩ ’ 3 ΒΩ ᾽7 

ὡς ὃ ἀπὸ σώματος οὔ τι λέοντ᾽ αἴθωνα δύναντα" 
Β ΄ 

ποιμένες ἄγραυλοι μέγα πεινάοντα δίεσθαι, 
“ ες Ἂ 3 ὅΧ ᾽ὔ ὕ ἊΣ 

ὡς βὰ τὸν οὐκ ἐδύναντο δύω Αἴαντε κορυστὰ 
Ἶ “ Ἕκτορα Πριαμίδην ἀπὸ νεκροῦ δειδίξασθαι. 

καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, 
5 ἊΝ ΠΡ ὔ 2 [ 53 

εἰ μὴ Πηλεΐωνι ποδήνεμος ὠκέα "Ἰρις 

ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾿ ᾿Ολύμπου θωρήσσεσθαι, 
κρύβδα Διὸς ἄλλων τε θεῶν" πρὸ γὰρ ἧκέ μιν “Ηρη. 
ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“ ὄρσεο, Ἰ]ηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν" 

Πατρόκλῳ ἐπάμυνον, οὗ εἵνεκα φύλοπις αἰνὴ 

150 

155 

τόο 

170 

149 ὕφ᾽ Ἕκτορι καὶ Διὶ πατρί Ν', γὙρ. 6 151 οὐδ᾽ ἄρα ν. ]. ἰπ Α 
153 λαοί Α 55. 154 φλογὶ] συὶ Ζεη. ῬΓΟ 155-156 {Γα5 

ΨΕΓΘΙΙΒ 
ὅς μιν τρὶς μετόπισθε ποδῶν λάβε καὶ μέγ᾽ ἀὕτει 
ἑλκέμεναι μεμαώς, κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει 
πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνθ᾽ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς 

ΖΘ η ἘΡτὴΘΣ ΤΠ 156 ἐπὶ δὲ 1 16ο ἰάχων) ἀχέων Ζεῃ, 
171 Πατρόκλου Ατ. Ὁ 1.5 1,18 Ὁ ὲΧ1 



183. ἸΔΤΙΑΆΘΣΟΣ 

ἕστηκε πρὸ νεῶν' οἱ δ᾽ ἀλλήλους ὀλέκουσιν 
Ν 7 “ 

οἱ μὲν ἀμυνόμενοι νέκυος πέρι τεθνηῶτος, 
«ς ὡ ἀρ. γι ΔΛ ᾿ ’ 

οἱ δὲ ἐρύσσασθαι ποτὶ ᾿ἵΐλιον ἠνεμόεσσαν 

Τρῶες ἐπιθύουσι: μάλιστα δὲ φαίδιμος “Ἑκτωρ 175 
ς , [ Ν ά Ν 9) 

ἑλκέμεναι μέμονεν: κεφαλὴν δέ ἑ θυμὸς ἄνωγε 
΄“ 5 ἊΣ ’ ’ 3 [4 “ Ψ Ν ᾽ν" 

πῆξαι ἀνὰ σκολόπεσσι ταμόνθ᾽ ἁπαλῆς ἀπὸ δειρῆς. 

ἀλλ᾽ ἄνα, μηδ᾽ ἔτι κεῖσο: σέβας δέ ος θυμὸν ἱκέσθω 
κ᾿ Ἂς { [Πάτροκλον Τρῳῇσι κυσὶν μέλπηθρα γενέσθαι 

Ν ’ » [ [ 5 Ὧ Υ 39 

σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νέκυς ἠσχυμμένος ἐλθῃ. 180 
Ν 5... 33ϑ».» “ 3 ’ 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
669 θ ’ 7 Ι “ 2 ΝΑ Ὁ 39 ρι θεά, τίς γάρ σε θεῶν ἐμοὶ ἄγγελον ἧκε; 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις" 
«εὖ “ Ν Ν ἤ 

Ηρὴη με προέηκε, Διὸς κυδρὴ παράκοιτι" 

οὐδ᾽ οἷδε Κρονίδης ὑψίζυγος οὐδέ τις ἄλλος 185 
ἀθανάτων, οἱ Ὄλυμπον ἀγάννιφον ἀμφινέμονται." 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
ζ “- τ ας ἘΌΤΥΣ Ν “ Υ Ν , “-“ πῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἴω μετὰ μῶλον; ἔχουσι δὲ τεύχεα κεῖνοι" 

2 3 “ μήτηρ δ᾽ οὔ με φίλη πρίν γ᾽ εἴα θωρήσσεσθαι, 
πρίν γ᾽ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι" 190 

“ Ν «ς 7ὔ ὍΣ 9 Ῥὦ Υ̓ Ι 

στεῦτο γὰρ Ηφαίστοιο πάρ οἰσέμεν ἔντεα καλα. 

ἄλλου δ᾽ οὔ τευ οἷδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω, 

εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο. 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὅ, ἔλπομ᾽, ἐνὶ πρώτοισιν ὁμιλεῖ, 

ἔγχεϊ δηϊόων περὶ Πατρόκλοιο θανόντος." 105 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις" 
Γφ(γ} ΠΞττα δ ππ Κα μι Φ Ν , Ἀλ ΤΡῚρ εὖ νυ καὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι κλυτὰ τεύχε᾽ ἔχονται" 

ἀλλ᾽ αὔτως ἐπὶ τάφρον ἰὼν Τρώεσσι φάνηθι, 
5 αἴ κέ σ᾽ ὑποδείσαντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 

Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν 200 

174 ἠνεμόεσσαν) αἰπὺ θέλοντες Ζεῃ 176-1τὴη7 οπι. ἢὶς Ζεη. 
(ςἴ. 156) 18ο σοὶ] σὴ 1. ΜΊ ΜΞ: [82 γάρ] τ᾽ ἄρ Ατ. εα. 411. 
Ὀφ5 169 τῇ ἄρῃ) γὰρ Γι 19 102 οὔθην ὁ 5' 194 ὅ γ᾽ 
ςοαά. επ|. Βεπί!. Τρώεσσιν ΟΡΑΒΟ ΤΣ ΝΙΥ νι γ γι 8: ν͵ Ἷ 
ΔΡ. Επρϑί. 197 κλυτὰ] καλὰ ν.]. ἀηΐ. (κατ᾽ ἔνια) 198 αὐτὸς Ζεῃ. 
Δτιβίορῃ. 



185. ΨΎΤΑΆΟΘΟΣῚΣ 

’, ΘΝ ᾽ὔ ΦΡ5 “ “ 39 τειρόμενοι" ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. 
Ἢ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, 

αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς ὦρτο Διὶ φίλος" ἀμφὶ δ᾽ ᾿Αθήνη 
ὥμοις ἰφθίμοισι βάλ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν, 
3) Ν ᾽ὔ ε ΄- “4 Υ̓͂ - 4 

ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων 
’ὔ »] 3 3 ΄“ “ ὔ ’ 

χρύσεον, ἐκ ὃ αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν. 
« σεν ἴχὰ Ν ΦΕΝ 3 » 5 ΒΕ ΤΟΥ, 

ὡς δ᾽ ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ᾽ ἵκηται, 
’ 2 7 Ν 7.. 5 

τηλόθεν ἐκ νήσου, τὴν δήϊοι ἀμφιμάχωνται, 

οἵ τε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται "Αρηὶ 
Υ 3 ,ὔ [ 5, ᾽ὔ , ἄστεος ἐκ σφετέρου" ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι 

’ὔ ’ 9 7 ς ’, 3 ΨΈΕΝ 

πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε ὃ αὐγὴ 

γίγνεται ἀΐσσουσα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι, 

αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἄρεω ἀλκτῆρες ἵκωνται' 
ὡς ἀπ᾽ ᾿Αχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ᾽ ἵκανε" 

στῆ δ᾽ ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ᾽ ἐς ᾿Αχαιοὺς 
[έ μίσγετο: μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ᾽ ἐφετμῆήν. 

57 .. Ἵ ,7ὔ 

ἔνθα στὰς ἤυσ᾽, ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη 
φθέγξατ᾽- ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν. 

δ 3 ἣ 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ᾽ ἴαχε σάλπιγξ 
.᾿ “- ἄστυ περιπλομένων δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων, 

ὡς τότ᾽ ἀριζήλη φωνὴ γένετ᾽ Αἰακίδαο. 
ε ἌΡΓΟΣ, 3 2] «Ὁ » 2 4 

οἱ ὃ ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο, 
ζπ: ΦΙΣΤΑ ἐδ ΤΗΝΕ ᾺΝ Ἷ 4“ πᾶσιν ὀρίνθη θυμός" ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι 

Ἃ » , » Ν 2} “ ἂψ ὄχεα τρόπεον' ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμῷ. 
ἜΤΟΣ ΟΝ 3) νιν ΝΑ “ ἡνίοχοι δ᾽ ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ 
δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλεΐωνος 
δαιόμενον" τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 

τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ᾽ ἴαχε δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
Ν Ν "» “- ᾽ὔ ΟἽ Ὁ) ζ 

τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ΄ ἐπίκουροι. 

208 

210 

2185 

2035. ἀμφὶ δ᾽] αὐτὰρ Ὁ)9 1 δ" 207 ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ ἐπὶ πόντον 
ἄριπρεπὲς Αγ. εὐ. εἰΐ. (μεταθέσθαι καὶ γράψαι) ἰεβίε Πίοπ. ΤΉΓ. 
21ὸ σφετέροιο ΝΈΝΤ ψ82: ἄστυ ποτὶ σφέτερον Ζεῃ. 213 ἄρεω ΔΤτ.: 
», δρίςτ . ἄρεος ἘΘῚ: ἄρεως οείΐ, οὗ, τοῦ 222 χαλκέην Ζεηῃ. Αἰακίδαο] 
αὐδήσαντος Νὶ γὙρ. Ῥϑ: τοῖο ἄνακτος Ν΄ πη. τες. 228 ὑπὲκ ἃ ΣῈ ΑἹ. 



18. ΙΛΙΑΔΟΣΣ 

ἔνθα δὲ καὶ τότ᾽ ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι 
} Ν “ Ὁ) ἮΝ ) ςς 3 Ν 
ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
5 "" Ι ε ἊΝ , 5) γε 

ἀσπασίως [Πάτροκλον ὑπὲκ βελέων ἐρύσαντες 

κάτθεσαν ἐν λεχέεσσι" φίλοι δ᾽ ἀμφέσταν ἑταῖροι 

μυρόμενοι" μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 
ῇ ςοἈ , 5 Ν » Ν ε “- 

δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον 
,ὔὕ 2 , “. “ 5 ὦ. “ 

κείμενον ἐν φέρτρῳ δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ, 
’ εν» ἣΝ Υ̓͂ Ν ὔ,͵ Ν᾽. τόν ῥ᾽ ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν 

2 ’ 2... 3. 2 , 2 

ἐς πόλεμον, οὐδ᾽ αὗτις ἐδέξατο νοστήσαντα. 

Ἠέλιον δ᾽ ἀκάμαντα βοῶπις πότνια Ἥρη 
4 3. Θ 9. [Ὁ “ (ὐῆτος 5) 14 “ 

πέμψεν ἐπ ()κεανοῖο ῥοὰς ἀέκοντα νέεσθαι" 

ἠέλιος μὲν ἔδυ, παύσαντο δὲ δῖοι ᾿Αχαιοὶ 
’ Ὧν Ἄς ., ΄ 

φυλόπιδος κρατερῆς καὶ ὁμοιΐου πολέμοιο. 

Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἀπὸ κρατερῆς ὑσμίνης 
“Ζ Υ͂ (75) (ἐν 3 , Ψ 

χωρήσαντες ἔλυσαν ὑφ ἅρμασιν ὠκεὰς ἵππους, 
2 3.0.9 Ν 3 4 Ι ’ , ἐς ὃ ἀγορὴν ἀγέροντο, πάρος δόρποιο μέδεσθαι. 
3 “ 2. ε ’ 5) ἈΝ , 3 5ς 7 Σ ὀρθῶν ὃ ἑσταότων ἀγορὴ γένετ᾽, οὐδὲ τις ἔτλη 
», ’ ὯΝ μ" ’ “ 3.9 ἊΝ 

ἔἕζεσθαι' πάντας γὰρ ἔχε τρόμος, οὕνεκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 
2 Ὰ ΔΝ Ν ’ 2 , Ρ Ευ" ὯΝ ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς. 

“ Ν ’ ΄ ἘΣ 3... ’, 
τοῖσι δὲ Πουλυδάμας πεπνυμένος ἠρχ ἀγορεύειν 

Πανθοΐδης: ὃ γὰρ οἷος ὅρα πρόσσω καὶ ὀπίσσω" 
ΠῚ ὃ᾽ 5, ς “- 5.2 ὃ᾽ 2 Ν , κτορι δ᾽ ἣεν ἑταῖρος, ἰῇ ὃ ἐν νυκτὶ γένοντο, 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἂρ μύθοισιν, ὁ δ᾽ ἔγχεϊ πολλὸν ἐνίκα" 

ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 
““ ἀμφὶ μάλα φράζεσθε, φίλοι: κέλομαι γὰρ ἔγωγε 
" “ “. -“ ἄστυδε νῦν ἰέναι, μὴ μίμνειν ἠῶ δῖαν 
2 7 Ν ΄, (α ΠἷΝ 3. ΟἸΘΥΣΟΝ »} ’ δ ἐν πεδίῳ παρὰ νηυσίν: ἑκὰς ὃ᾽ ἀπὸ τείχεος εἰμεν. 
"“ Ν Ὁ ΘΈΑΝ 3 [4 { » 
ὄφρα μὲν οὗτος ἀνὴρ ᾿Αγαμέμνονι μήνιε δίῳ, 

τόφρα δὲ ῥηΐτεροι πολεμίζειν ἦσαν ᾿Αχαιοί: 

230 

. 2535 

240 

245 

250 

255 

530-281 ἔνθα δὲ κοῦροι ὄλοντο δυώδεκα πάντες ἄριστοι | οἷσιν ἐνὶ 
βελέεσσι Ζεπ. 231 ὀχέεσσι] ξιφέεσσι ν.]. ἴῃ Α ἔντεσιν Ἐ1 4].: 
ἅρμασιν ΝΜ!’ 230 ἤέλιον μὲν ἔπειτα 6 Δ" ν.]. ἴῃ Α 4]. 243 ἐπὶ 
θρωσμῷ πεδίοιο ν. 1. ἴὰ Α 247 ἔχε] ἕλε 1 Α 55. φόβος Ζεπ. 
258 πολεμίζεσθ᾽ τ᾽ 



1858: ΓΙΑ ΛΟΣ. Σ 

χαίρεσκον γὰρ ἔγωγε θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ἰαύων 
2 “ ε [ὲ 3 ’ὔὕ 

ἐλπόμενος νῆας αἱρησέμεν ἀμφιελίσσας. 

νῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα ποδώκεα Πηλείωνα" 
τ ’ Ν [ς ᾽ὔ Ὁ) 5 ’ὔ 

οἷος κείνου θυμὸς ὑὕπέρβιος, οὐκ ἐθελήσει 

μίμνειν ἐν πεδίῳ, ὅθι περ Τρῶες καὶ ᾿Αχαιοὶ 
4 ,ὔ 2 ’, ᾽ὔ ΒΝ , 

ἐν μέσῳ ἀμφότεροι μένος ᾿Αρηος δατέονται, 
9 ἊΣ Ν ’ ’ὔ 7] αὐτο ς “ 

ἀλλὰ περὶ πτολιός τε μαχήσεται ἠδὲ γυναικῶν. 
3 3 ν, ἌΣ ,ὔ [ “Ὁ δον Μ ἀλλ᾽ ἴομεν προτὶ ἄστυ, πίθεσθέ μοι’ ὧδε γὰρ ἔσται" 

νῦν μὲν νὺξ ἀπέπαυσε ποδώκεα ΠἼηλεΐωνα 
2 ’,ὕ 3 5} τ ’ Ο) ΟΣ ον, 5.) 

ἀμβροσίη" εἰ δ΄ ἄμμε κιχήσεται ἐνθάδ᾽ ἐόντας 

αὔριον ὁρμηθεὶς σὺν τεύχεσιν, εὖ νύ τις αὐτὸν 
ἴφ 5) ’, δος 9 Ἧ Υ̓ ΕΡῸΝ 

γνώσεται: ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴϊλιον ἱρὴν 
“ ’ Ν Ν ΥΗΙ Ν “ “ 
ὃς κε φύγῃ, πολλοὺς δὲ κύνες καὶ γῦπες ἔδονται 

Τρώων" αἱ γὰρ δή μοι ἀπ᾽ οὔατος ὧδε γένοιτο. 
3 ΘΝ 2 - 5) Ἢ ’ ’, ’ὔ 

εἰ δ᾽ ἂν ἐμοῖς ἐπέεσσι πιθώμεθα κηδόμενοί περ, 

νύκτα μὲν εἰν ἀγορῇ σθένος ἕξομεν, ἄστυ δὲ πύργοι μ ΟΠ μεν, Ργ 
ς » ζ ’, ΒΡ ΨΗΡΕΝ Ἂν 3 "ς 

ὑψηλαΐί τε πύλαι σανίδες τ΄ ἐπὶ τῆς ἀραρυΐαι 
ε 

.Κ 7 ’ὔ 
μακραὶ ἐὔξεστοι ἐζευγμέναι εἰρύσσονται" 

πρῶϊ δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 

στησόμεθ᾽ ἂμ πύργους" τῷ δ᾽ ἄλγιον, αἴ κ᾿ ἐθέλῃσιν 
ἐλθὼν ἐκ νηῶν περὶ τείχεος ἄμμι μάχεσθαι. 
-ΌΟ Ἧ το ΘΕ ΡΟ ἜΡῚ δὰ “ 2 ’͵ ΘΣ5 ’ὔὕ Ὁ“ 

ἂψ πάλιν εἰσ᾽ ἐπὶ νῆας, ἐπεί κ᾿ ἐριαύχενας ἵππους 
ζέ ’ 5 ς Ν ’ 5) [᾿ 

παντοίου δρόμου ἄσῃ ὑπὸ πτόλιν ἡλασκάζων" 
» 3 » ἊΝ 3 “ 5. 

εἴσω δ᾽ οὐ μιν θυμὸς ἐφορμηθῆναι ἐάσει, 
3 ’ ΔῸΣ 7 ’ὔ γι 3 ΠΝ 39 

οὐδὲ ποτ᾽ ἐκπέρσει' πρίν μιν κύνες ἀργοὶ ἔδονται. 

26ο 

270 

275 

280 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κορυθαίολος “Εκτωρ' 
“ Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις, 2853 
ἁ 7, ΝΟ 50. 32 Ἁ 3. 5» ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας. 
ἘΣ » ἤ 5 7, Υ “ 
ἢ οὗ πω κεκόρησθε ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων; 

Ν ἣΝ Ν ῇ ’, 7 Υ πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνθρωποι 

πάντες μυθέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον" 

26ο νῆάς γ᾽ ὃ 277 ἐπηοῖοι ἃ Μ'’Ρ5 278 ἂμ] ἂν ῬΟΘὮΞ 
885 Πουλυδάμαν ΝΊ Ν51 287 κεκόρησθον Ζεῃ. ἐεργμένοι ᾳ Μ'ς 



18. ἹΛΙΑΔΟΣ Σ 

“- νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά, 290 
Ν Ν Ν , Ν , 2 Ν 

πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν 
’ Ι 5). (ἢ 2 Ν , 5... , κτήματα περνάμεν᾽ ἵκει, ἐπεὶ μέγας ὠδύσατο Ζεύς. 

“- 53. ὦ ,ὕ Υ̓ ἌΣ .. 3 ’, 
νῦν ὃ ὅτε πέρ μοι ἔδωκε Κρόνου παϊς ἀγκυλομήτεω 

κῦδος ἀρέσθ᾽ ἐπὶ νηυσί, θαλάσσῃ τ᾽ ἔλσαι ᾿Αχαιούς, 
“ , “ Ἧ ΤΟΣ 055 ἐΝ “ τ 

νήπιε, μηκέτι ταῦτα νοήματα φαῖν ἐνὶ δημῳ" 295 

οὐ γάρ τις Τρώων ἐπιπείσεται' οὐ γὰρ ἐάσω. 
2 5... 90 3 Ὁ δ 3, Ν » ’ὔ “ 

ἀλλ᾽ ἀγεθ᾽ ὡς ἃν ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα πάντες. 
“ Ν ΄ .“ Ν ἊΝ! 5) ΄ νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι, 

Ν “- ,ὔ ΝΟ Τ9 ΄, [᾽ 
καὶ φυλακῆς μνήσασθε, καὶ ἐγρήγορθε ἕκαστος" 

Τρώων δ᾽ ὃς κτεάτεσσιν ὑπερφιάλως ἀνιάζει, 300 

συλλέξας λαοῖσι δότω καταδημοβορῆσαι" 
ἴο Ν , ’ 5 5) 7 " 9 ᾽ὔ τῶν τινὰ βέλτερόν ἐστιν ἐπαυρέμεν ἢ περ ᾿Αχαιούς. 

πρῶϊ δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες 
Ν μ Ων 9 , ΟΝ δ νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Αρηα. 

εἰ δ᾽ ἐτεὸν παρὰ ναῦφιν ἀνέστη δῖος ᾿Αχιλλεύς, 305 
ἄλγιον, αἴ κ᾿ ἐθέλησι, τῷ ἔσσεται" οὔ μιν ἔγωγε 'λγιον, αἴ κ᾿ ἐθέλῃσι, τῷ ἔσσετα μιν ἔγωγ 

φεύξομαι ἐκ πολέμοιο δυσηχέος, ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην 
7 

στήσομαι, ἤ κε φέρῃσι μέγα κράτος, ἢ κε φεροίμην. 

ξυνὸς ᾿Ενυάλιος, καί τε κτανέοντα κατέκτα." 
ὰ Ν “-“ ὥς Ἕκτωρ ἀγόρευ᾽, ἐπὶ δὲ Τρῶες κελάδησαν, 310 

, Ν 4 

νήπιοι" ἐκ γάρ σφεων φρένας εἵλετο Παλλὰς ᾿Αθήνη. 
σ Ν Ν 2 ’ ᾿ις , Εκτορι μὲν γὰρ ἐπήνησαν κακὰ μητιόωντι, 

3, ε ’ ΠΟουλυδάμαντι δ᾽ ἄρ᾽ οὔ τις, ὃς ἐσθλὴν φράζετο βουλήν. 
δόρπον ἔπειθ᾽ εἵλοντο κατὰ στρατόν" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

παννύχιοι Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες. 315 
τοῖσι δὲ Πηλεΐδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, 

“ Ὁ) ἌΡΤΟΝ ὔ ’, ἡ ε ’ 

χεῖρας ἐπ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου, 

πυκνὰ μάλα στενάχων ὥς τε λὶς ἠὐγένειος, 
Θ , 3 ν 

ᾧ ῥά θ᾽ ὑπὸ σκύμνους ἐλαφηβόλος ἁρπάσῃ ἀνὴρ 

203 ὅτε δή ὉΤ 2500 ἕκαστοι Ὁ Ν1 303 ἐπηοῖοι ἃ Κα αἱ. 
806 τῷ] τὸ θῺᾺ ΝΣ 808 φεροίμην] φέροιτο Ὁ) 311 φρένας 
ἐξέλετο Ζεύς Ὃϑ 313 τι5] τι ἘΡαρῃγοάιϊειι νέ Ν2 ΝΣ 315 βοῶν- 
τες ξὶ 817 ἀνδροφόνους ΑΥ. (ἅπασαι), σοα4. : ἀνδροφόνου ν.]. τπέ. 



15. ΓΊΤΛΤΑΔΟΣΟῸΣ 

ὕλης ἐκ πυκινῆς" ὁ δέ τ᾽’ ἄχνυται ὕστερος ἐλθών, 320 
πολλὰ δέ τ᾽ ἄγκε᾽ ἐπῆλθε μετ᾽ ἀνέρος ἴχνι᾽ ἐρευνῶν, 

εἴ ποθεν ἐξεύροι: μάλα γὰρ δριμὺς χόλος αἱρεῖ" 
ὡς ὃ βαρὺ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν' 

“ὦ πόποι, ἢ ῥ᾽ ἅλιον ἔπος ἔκβαλον ἤματι κείνῳ 
β ἢ 

θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισι" 325 
“ ͵ 

φῆν δέ οἱ εἰς ᾽Οπόεντα περικλυτὸν υἱὸν ἀπάξειν 
Ἴλιον ἐκπέρσαντα, λαχόντα τε ληΐδος αἶσαν. 
5 9 3 Ν ΝΜ Ὺ ͵ “ 

ἀλλ᾽ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾷ" 

ἄμφω γὰρ πέπρωται ὁμοίην γαῖαν ἐρεῦσαι 
2 ἘΝ ΥΣΙΣΕΝ 7 2 Ν οὐ ολ οὐ πὰς 7 αὐτοῦ ἐνὶ Γροίῃ, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νοστήσαντα 330 

δέξεται ἐν μεγάροισι γέρων ἱππηλάτα Πηλεὺς 
οὐδὲ Θέτις μήτηρ, ἀλλ᾽ αὐτοῦ γαῖα καθέξει. 

“ ΘῈ Ν ϑ᾿ ’ ΚΟ ΟΣ (ΟΛΑν τ ἘΠ᾿ Ἀζον πὰ Ὁ 
νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν, Πάτροκλε, σεῦ ὕστερος εἶμ᾽ ὑπὸ γαῖαν, 

» Ν “ ᾽ὔ 5} (τ 5 ἐν} 190) ““ 

οὗ σε πρὶν κτεριῶ, πρίν γ “ἕίκτορος ἐνθὰδ ἐνεῖκαι 
΄, Ν {4 7 “ “ 

τεύχεα καὶ κεφαλὴν, μεγαθύμου σοῖο φονῆος" 335 

δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσω 

Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέθεν κταμένοιο χολωθείς. 

τόφρα δέ μοι παρὰ νηυσὶ κορωνίσι κείσεαι αὔτως, 

ἀμφὶ δὲ σὲ Τρῳαὶ καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι 

κλαύσονται νύκτας τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσαι, 349 
Ν 3 Ἂς ’ὔ ᾽ὔ 72 " ΄- τὰς αὐτοὶ καμόμεσθα βίηφί τε δουρί τε μακρῷ, 

» ἵν ’ὔ ’ 5 ᾽ 329 

πιείρας πέρθοντε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων. 
ὰ “ 

Ὡς εἰπὼν ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
5 Ν Ν “ ,ὔ Ὦ ᾿“᾿ ἤ 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα τάχιστα 
ἥ 

Πάτροκλον λούσειαν ἄπο βρότον αἱματόεντα. 345 

οἱ δὲ λοετροχό ί(ποδ᾽ ἵ ἐ ὶ κηλέ ροχόον τρίποδ᾽ ἵστασαν ἐν πυρὶ κηλέῳ, 

ἐν δ᾽ ἄρ᾽ ὕδωρ ἔχεαν, ὑπὸ δὲ ξύλα δαῖον ἑλόντες. 
“ Ν 7 “ 5 Ἢ 5) γάστρὴν μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπε, θέρμετο δ᾽ ὕδωρ" 

3529 ἐρεύθειν οἰξί. ΑΕΒομη. ο. ΤΙπι. 144 (οοἀ 4, ῥΡ]εγίαιε) : ἐρεύ- 
ὅειν 1 533. ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὖν φίλ᾽ ἑταῖρε ΔεδοΠΙη. ὦ. α. 334 ἐνείκω 
Ὦ 1, α' 55., [1[,,5:. υἱτυτηη]πε ΑΕΒΟἢΙΠΙ15. σΟαΙςΕ5 4338 αὔτως ΑΓ. 
(τᾶσαι), εο44. : οὕτως ν.]. ἀπί. 847 ἔχεαν] χεῦαν Ὦ : ἔχευαν Ὁ 
55. ὍΟΡ 
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ΑΝ ’ “-“ 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ζέσσεν ὕδωρ ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ, 
Ν “ ῇ 

καὶ τότε δὴ λοῦσάν τε καὶ ἤλειψαν λίπ᾽ ἐλαίῳ, 
ἐν δ᾽ ὠτειλὰς πλῆσαν ἀλείφατος ἐννεώροιο" 

, “- ἐν λεχέεσσι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν 
5) , 3; “ ,ὔ Ν , “. “ 

ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, καθύπερθε δὲ φαρεὶΐ λευκῷ. 
’ Ν " , Ν 3 3... “ 

παννύχιοι μὲν ἔπειτα πόδας ταχὺν ἀμφ ᾿Αχιλῆα 

Μυρμιδόνες Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες" 
Ζεὺς δ᾽ Ἥρην προσέειπε κασιγνήτην ἄλοχόν τε" 
(ς Υ ΧΟ ΘΝ, “ : ζ Ὁ“ ἔπρηξας καὶ ἔπειτα, βοῶπις πότνια “Ἥρη, 
Ξὶ , 3. Ὁ “- ’, ,ὔ Ἄν ΠΕΡ “ 

ἀνστήσασ᾽ ᾿Αχιλῆα πόδας ταχύν" ἡ ῥὰ νυ σεῖο 
3) ὍΣ 3) , “ ’ 3) 55 ἐξ αὐτῆς ἐγένοντο κάρη κομόωντες ᾿Αχαιοί. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη" 
«(« 3 ’ , “- Ἂν “- Υ 

αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 
Ν Ν ᾽ὔ ’ὔ ζ δ τσ και τ ’ 

καὶ μὲν δή πού τις μέλλει βροτὸς ἀνδρὶ τελέσσαι, 
“ ’ Ἀν Ὁ] Ν Ν 3. ’ ,ὔ "ς ὅς περ θνητός τ᾽ ἐστὶ καὶ οὐ τόσα μήδεα οἶδε" 

“ Ν Κα 3 “ ἵ ΡΜ ὌΡΟΣ 
πῶς δὴ ἔγωγ, ἢ φημι θεάων ἔμμεν ἀρίστη, 

ἀμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεκα σὴ παράκοιτις 

κέκλημαι, σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις, 
3) » 7 [ Ν ΕἾ 39 

οὐκ ὄφελον Ἴρωεσσι κοτεσσαμένη κακὰ ῥάψαι; 
ὰ ε Ν σι Ν 3 , 2 ,ὔ Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον" 

Ἡφαίστου δ᾽ ἵκανε δόμον Θέτις ἀργυρόπεζα 
9, 3 “ [2 5}:02) Ι 

ἄφθιτον ἀστερόεντα, μεταπρεπὲ ἀθανατοισι, 
, “ 9 3 ΩΝ , , 

χάλκεον, ὅν ῥ᾽ αὐτὸς ποιήσατο κυλλοποδίων. 

τὸν δ᾽ εὑρ᾽ ἱδρώοντα ἑλισσόμενον περὶ φύσας 
Ι 

σπεύδοντα" τρίποδας γὰρ ἐείκοσι πάντας ἔτευχεν 
- “. ἵ ἑστάμεναι περὶ τοῖχον ἐὐσταθέος μεγάροιο, 

χρύσεα δέ σφ᾽ ὑπὸ κύκλα ἑκάστῳ πυθμένι θῆκεν, 
Ψ ε ἐΣ ’ “ » 3... - 

ὄφρα οἱ αὐτόματοι θεῖον δυσαίατ᾽ ἀγῶνα 
“- “ , ἠδ᾽ αὖτις πρὸς δῶμα νεοίατο, θαῦμα ἰδέσθαι. 
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19... ΑΙ ΟΣ ΝΣ 

«ε 3) 58}, ’ ΙΝ ΚΝ 7 Ν ᾿ ΝΜ 

οἱ δ᾽ ἦτοι τόσσον μὲν ἔχον τέλος, οὔατα δ᾽ οὔ πω 
ῇ , 3... Ὁ , δι , 

δαιδάλεα προσέκειτο" τὰ ῥ᾽ ἤρτυε, κόπτε δὲ δεσμούς. 

ὄφρ᾽ ὅ γε ταῦτα πονεῖτο ἰδυίῃσι πραπίδεσσι, 

τόφρα οἱ ἐγγύθεν ἦλθε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα. 
τὴν δὲ ἴδε προμολοῦσα Χάρις λιπαροκρήδεμνος 

7 Ν Ν Ν 3 Τὰ 

καλή, τὴν ὥπυιε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις" 
" Ὡς ε “ Ἀν ν᾽ ϑ πῇ Ὁ. τ ϑο οϑυκεν ιν 
ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 
«« 7ὔ 7 Ἅὦ «ε ε ͵ ΄ τίπτε, Θέτι τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ 

3 ’ 7] , Ν Ἵ ᾽ὔὕ αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις. 
5 35. ὦ [ 6. ἊΣ ᾽ὔ ’ὔ 39 ἀλλ᾽ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω. 

ὰ Υ̓ ΄ ’, 5, “- Ι ὡς ἂρα φωνήσασα πρόσω ἄγε δῖα θεάων. 
Ν Ν Υ̓ -" ΘΙΤ Ν ΄ 3 » 

τὴν μὲν ἔπειτα καθεῖσεν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου 

καλοῦ δαιδαλέου: ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν' 
κέκλετο δ᾽ “Πφαιστον κλυτοτέχνην εἶπέ τε μῦθον" 

“Ὁ ΄'ὶ 9 

“Ἥφαιστε, πρόμολ᾽ ὧδε: Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει. 
Ν 3.05 ᾽7ὔ ϑγ, 95 Ν 5 7 

τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις" 
5... εὖ 7, 7 Ν 3 », Ν Υ͂ ἡ βῥὰ νῦ μοι δεινὴ τε καὶ αἰδοίη θεὸς ἔνδον, 
Θ 0 Δ.59 Ι 3 Ὡ“ ΟΣ Ὁ 9 ᾽ὔ “ ’ 

ἢ μ᾽ ἐσάαωσ', ὅτε μ᾽ ἄλγος ἀφίκετο τῆλε πεσόντα 
Ν 3 γὺν ὙΡᾺ, 5.» ’ὔ κ 9.9 ἐέ μητρὸς ἐμῆς ἰότητι κυνώπιδος, ἣ μ᾽ ἐθέλησε 

’ὔὕ Ἁ ον ΔΕΛΘΝ δ 2) “ 

κρύψαι χωλὸν ἐόντα" τότ ἂν πάθον ἄλγεα θυμῷ, 

εἰ μή μ᾽ Εὐρυνόμη τε Θέτις θ᾽ ὑπεδέξατο κόλπῳ, 
Εὐρυνόμη, θυγάτηρ ἀψορρόου ᾿Ωκεανοῖο. 
τῆσι παρ᾽ εἰνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά, 

΄ , ον Ὃ [ ’ Ὧν τ ἴσα 

πόρπας τε γναμπτάς θ᾽ ἕλικας κἀλυκὰς τε καὶ ὅρμους 
Ψ “ ΝΝ Ὡς ενλ 3 “- 

ἐν σπῆϊ γλαφυρῷ: περὶ δὲ ῥόος ᾿(ὐκεανοῖο 
2 “- ᾽ὔ (7. Υ 3 “ 5 

ἀφρῷ μορμύρων ῥέεν ἄσπετος" οὖδέ τις ἄλλος 
Υ̓ ΒΩ “- ΥΨ “ 3. » ἤδεεν οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων, 

ἀλλὰ Θέτις τε καὶ Εὐρυνόμη ἴσαν, αἵ μ᾽ ἐσάωσαν. 
ἣ νῦν ἡμέτερον δόμον ἵκει" τῶ με μάλα χρεὼ 
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195. ἸΛΤΙΆΑΔΟΣΕΣ 

ΙῚ πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ ζφῳάγρια τίνειν. 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν οἱ παράθες ξεινήϊα καλά, 
“Ψ 3. ΠΝ λύτταν ᾿, δ) ,ὔ “ ἢ 32 
ὄφρ ἂν ἐγὼ φύσας ἀποθείομαι ὅπλα τε πάντα. 

Ἦ, καὶ ἀπ᾽’ ἀκμοθέτοιο πέλωρ αἴητον ἀνέστη 4το 
’ὔ ( Ν Ἂς “ ἐ τ) ζ χωλεύων: ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί. 

χ , ἘΣ 5. παν ,ὔ , “ ’ φύσας μέν ῥ᾽ ἀπάνευθε τίθει πυρός, ὅπλα τε πάντα 

λάρνακ᾽ ἐς ἀργυρέην συλλέξατο, τοῖς ἐπονεῖτο" 
᾽ 3.10.9 Ν ’ ΑΝ, ΧΥ 5}. 0 ’ 

σπόγγῳ δ᾽ ἀμφὶ πρόσωπα καὶ ἄμφω χεῖρ᾽ ἀπομόργνυ 

αὐχένα τε στιβαρὸν καὶ στήθεα λαχνήεντα, 415 

δῦ δὲ χιτῶν᾽, ἕλε δὲ σκῆπτρον παχύ, βῆ δὲ θύραζε 
’ ς Ἀ ΡΣ ’ὔ’ (ς ἐς 9 χωλεύων" ὑπὸ ὃ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι 

“ ΤΩ ΄-“3. 

χρύσειαι, ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι. 

τῆς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ ῇς ἐν μ μετὰ φρεσίν, ὴ 
Ν , “ καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν. 420 

«ς Ν [τ Υ 3 ᾽ Ἄ. το ας εἰ ον, αἱ μὲν ὕπαιθα ἄνακτος ἐποίπνυον" αὐτὰρ ὁ ἔρρων 

πλησίον, ἔνθα Θέτις περ, ἐπὶ θρόνου ἴζε φαεινοῦ, 
Ν 3. Υ57. ε “ Ἀν υν ἢ 2.» νκν 2. νκ 3.3 ᾽ 

ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 
ἄς ν ’ (9. τ ΕΣ υ ον, “- τίπτε, Θέτι τανύπεπλε, ἱκάνεις ἡμέτερον δῶ 

αἰδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις. 425 
᾿ Ὡ“ 7] 7 ῇ Ν Υ᾿ 

αὔδα ὃ τι φρονέεις" τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν, 
2 ’ , Ν 2 “4 3 “ ΌΔΗ, 

εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ εἰ τετελεσμένον ἐστίν. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα" 
, Ρ ““Ἥφαιστ᾽, ἢ ἄρα δή τις, ὅσαι θεαί εἰσ’ ἐν ᾽Ολύμπῳ, 

ΝΣ, ΠΝ Ν κ 3 [4 ΄, , ο τοσσὰδ᾽ ἐνὶ φρεσὶν ἥσιν ἀνέσχετο κήδεα λυγρα, 43 
“, Ὁ Σ ΠΟῚ Ν 5) , ά δὰ 4 3. ἡ 

ὅσσ᾽ ἐμοὶ ἐκ πασέων Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε ἐδωκεν; 
, ἐκ μέν μ᾽ ἀλλάων ἁλιάων ἀνδρὶ δάμασσεν, 

ΑἹ ΄, “.. ἌΣ ΟΝ, 2 , ΛΩΝ 

Αἰακίδῃ Πηλῆϊ, καὶ ἔτλην ἀνέρος εὐνὴν 
Ν 73 3 ἊΝ 7 .“. -“΄ 

πολλὰ μάλ᾽ οὐκ ἐθέλουσα. ὁ μὲν δὴ γήραϊ λυγρῷ 
“-“ 3 ΗΑ, “ 2 , 93 ΄ “ κεῖται ἐνὶ μεγάροις ἀρημένος, ἄλλα δέ μοι νῦν" 435 
ἃ ἴον 

υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσθαι τε τραφέμεν τε, 
Υ Ε ᾿ ε 3....5 ΄ 4 ... Κ᾽ 
ἔξοχον ἡρώων" ὃ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἴσος" 

41τ8 εἰοικυῖαι ἅς Α 'π τα5β. ΒΌ δ 05: νὶ 2: ἐοικυῖαι να]ρ, 
424 Θέτις Ζεη. 1. Μ12 ΚνΞ22 4]. τανύπεπλος Ζεη. ἡμέτερόνδε Ζεῃ. 
(ςἢ. 385) 427 οτῃ. 15" 0 τ ας ν 



18. ΪΛΙΑΔΟΣ Σ 

Α Ν 9 Ν 7 Ν ΠΥ “ 3 “ 

τὸν μὲν ἐγὼ θρέψασα φυτὸν ὡς γουνῷ ἀλωῆς, 

νηυσὶν ἐπιπροέηκα κορωνίσιν Ἴϊλιον εἴσω 

Τρωσὶ μαχησόμενον" τὸν δ᾽ οὐχ ὑποδέξομαι αὗτις 440 
» 4 ᾽ὔ 7.» Μ 

οἴκαδε νοστήσαντα δόμον [Πηλήϊον εἴσω. 

ὄφρα δέ μοι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο, 

ἄχνυται, οὐδέ τί οἱ δύναμαι χραισμῆσαι ἰοῦσα. 
Ἷᾳ ὰ Ν᾽ «ε 7 ΝΜ (3 3 “ 

κούρην ἣν ἄρα οἱ γέρας ἔξελον υἷες ᾿Αχαιῶν, 
Ν. Ων 2 “ ε! ’ 3 ΄ 

τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων ᾿Αγαμέμνων. 445 
ΡΜ ς “ 3 ΄ 7 ΚΜ ΦΤαΝΝ 3 Ν 

ἤτοι ὃ τῆς ἀχέων φρένας ἔφθιεν' αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 
“ 3. ΟΝ Κ ΟΣ 7 ϑῳὼνΝ ’, 

Τρῶες ἐπὶ πρύμνῃσιν ἐείλεον, οὐδὲ θύραζε 
Υγ 3 , Ν Ν ᾽7ὕ ]Ζ 

εἴων ἐξιέναι: τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες 

᾿Αργείων, καὶ πολλὰ περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνόμαζον. 
“ 3 ΕΝ Ν Υ 3 μ ᾽, ἊΝ 3.5 Ἐπὶ 

ἔνθ᾽ αὐτὸς μὲν ἔπειτ᾽ ἠἡναίνετο λοιγὸν ἀμῦναι, 450 
3 ἊΝ ε , Ν Ν ὡς ἃ ψ" ε 

αὐτὰρ ὃ ἸΪατροκλον περὶ μὲν τὰ ἃ τεύχεα ἕσσε, 

πέμπε δέ μιν πόλεμόνδε, πολὺν δ᾽ ἅμα λαὸν ὄπασσε. 
ὩΣ 3.,. 2. ’ Ν “Ὁ ,ὕ πᾶν δ᾽ ἡμαρ μάρναντο περὶ Σκαιῇσι πύλῃσι 

᾽ὔ ’ὔ ΡΣ ΈΞΤΑΣ ’ Υ 3 δ ΠῚ) ’, 

καί νύ κεν αὑὐτῆμαρ πόλιν ἔπραθον, εἰ μὴ ΔΑπόλλων 

πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 455 
ΜΝ ΘΑ ΡΙΑ, Ν᾿, ΠΟ “ 5) 

ἐκταν ἐνὶ προμάχοισι καὶ ᾿ Εκτορι κῦδος ἐδωκε. 
» “- ἊΝ Ν » 3... ἜΣ τῇ » 5»... 

τοὔνεκα νῦν τὰ σὰ γούναθ᾽ ἱκάνομαι, αἴ κ᾽ ἐθέλῃσθα 
ὌΝ 3 γσν 2 ,ὔ ὃ ’, »} [ὃ δὶ “λ 

υἱεῖ ἐμῷ ὠκυμόρῳ δόμεν ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν 
Ν ἃς “ 5 ’ὔ͵ - ’ 

καὶ καλὰς κνημῖδας ἐπισφυρίοις ἀραρυίας, 
δ ’ὔ 3 ἃ Ν 5: 5 7 Ν ς ζ 6 

καὶ θώρηχ᾽" ὃ γὰρ ὴν οἱ ἀπώλεσε πιστὸς ἑταῖρος 400 

Τρωσὶ δαμείς" ὁ δὲ κεῖται ἐπὶ χθονὶ θυμὸν ἀχεύων. 
Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις" 

““ θάρσει" μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων άρσει: μή μετὰ φρεσὶ σῇσι μ . 
᾿ [ ’ μὰ 

αἱ γάρ μιν θανάτοιο δυσηχέος ὧδε δυναίμην 
’ ») ζ “ ’ ἘῸΝ ΟΝ 

νόσφιν ἀποκρύψαι, ὅτε μιν μόρος αἰνὸς ἱκάνοι, 465 

ὥς οἱ τεύχεα καλὰ παρέσσεται, οἷά τις αὖτε 

441: οτη. αἰάδπι απί., 8} 11 Θε 444-456 κῃ. Ατ. 452 ἅμα] 
ὅγε δέειΙᾳ 458 υῖ᾽ δ ἐμῷ δ ἱ ΜΊΟΜε Μο : ἐμὠκυμόρῳ Δτ. νυ]ρ.: 
υἱειεμωκυμορωι Ὁ} 46ο ἃ γὰρ ν.]. 5 Τ, Μι0 464 μιν) μοι ᾳ 1.19 
ἘΠῚ δὴ ΜΒ 0 466 παρέξομαι Ζεῃ. ΑτΙδίορῇ. 
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18. ἹΛΙΑΔΟΣΣ 

ἀνθρώπων πολέων θαυμάσσεται, ὅς κεν ἴδηται." 
Ἂς εἰπὼν τὴν μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δ᾽ ἐπὶ φύσας" 

τὰς δ᾽ ἐς πῦρ ἔτρεψε κέλευσέ τε ἐργάζεσθαι. 
“ δ)" (8. ἌΝ ΄- δ} ΄ὔ φῦσαι δ᾽ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων, 470 

παντοίην εὔπρηστον ἀὐτμὴν ἐξανιεῖσαι, 
ἄλλοτε μὲν σπεύδοντι παρέμμεναι, ἄλλοτε δ᾽ αὗτε, 
Ψ Ὁ“ ’, 3. 5.1 ΑΔ ΜΝ ὅππως ᾿Ηφαιστὸς τ ἐθέλοι καὶ ἔργον ἄνοιτο. 

Ἁ 9. 0.15 Ἂ [ 5} , ,ὔ ’ὔ 

χαλκὸν ὃ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερον τε 

καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον: αὐτὰρ ἔπειτα 475 
“ 9 3) ῇ , Υ̓ ,ὔ Ν Ν θῆκεν ἐν ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, γέντο δὲ χειρὶ 

ῥαιστῆρα κρατερήν, ἑτέρηφι δὲ γέντο πυράγρην. 

Ποίει δὲ πρώτιστα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε 

πάντοσε δαιδάλλων, περὶ δ᾽ ἄντυγα βάλλε φαεινὴν 
’ , 3 3. .9 ἐξ ἴω 

τρίπλακα μαρμαρέην, ἐκ δ᾽ ἀργύρεον τελαμῶνα. 480 

πέντε δ᾽ ἄρ᾽ αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες" αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 
ποίει δαίδαλα πολλὰ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

Ἔν μὲν γαῖαν ἔτευξ᾽, ἐν δ᾽ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν, 
Ἄν ’ 3.95 4 ’ ἴ 

ἠέλιὸν τ ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν, 
- Ἂς ὌΝ ᾽ὔ , 3 3 Ν » Ι ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωται, 485 

Πληϊάδας θ᾽ Ὑάδας τε τό τε σθένος ᾿Ωρίωνος 
ἃ 

ἼΑρκτον θ᾽, ἣν καὶ ΓΑμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, 
ο᾽ 9 3 “ , Ἧ 5} Ὁ) ’ὕ ΄, ἢ τ᾽ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾽ ᾿Ωρίωνα δοκεύει, 
Υ 3.ϑ». ἡ ’ 53) “ 3 “- 

οἴη ὃ ἀμμορὸς ἐστι λοετρῶν ᾿(δκεανοῖο. 

Ἔν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων 490 

καλάς. ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ᾽ ἔσαν εἰλαπίναι τε : ἢ μέν ῥα γάμ ᾿ 
3 Ὰ νύμφας δ᾽ ἐκ θαλάμων δαΐδων ὕπο λαμπομενάων 

3 Ψ ΑΝ ἢ, Ν ἌΡ Ὁ, , 3 Ῥ ἡγίνεον ἀνὰ ἄστυ, πολὺς δ᾽ ὑμέναιος ὀρώρει" 
“ 3. Ὁ “ 55. 7 δ 3. 5} “ κοῦροι δ᾽ ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν ὃ ἄρα τοῖσιν 

αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον" αἱ δὲ γυναῖκες 495 

469 ἔστρεψεν Ὁ ἢ : ἐπέτρεψε Ν1} 471 εὔπρηκτον ν. 1. αι. 09 
477 κρατερόν Ζεπ. Ὁ}. 55. Ο Ὁ ΝΈΤ ΚΣ ν.]. ἀρ. Επβιί. 48ο ἐν 
ἀμ Σὰ 4835-6ο8 81ῃ. Ζεη. 485 ἐν δέτε ἈΠῸ: οὐρανὸν 
ἐστεφάνωκε ΑΥ. : οὐρανὸν ἐστήρικται Ζεηῃ. 489 οἷος ΟὙαίεβ ἰεβϑίε 
ΘΈΤΟ. 5 492 ἐς θαλάμους Ζεη. 



15. ΤΑΙ ΔΌΣ ΝΣ 

ε ’ »Ἅ) “ἘῸΝ ’ὔ ς Ι ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη. 

λαοὶ δ᾽ εἰν ἀγορῇ ἔσαν ἀθρόοι" ἔνθα δὲ νεῖκος 
3 ᾽ , ΘΟ ἊΝ 3 ἤ Ὁ“ “ 

ὡρώρει, δύο ὃ ἀνὸδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς 
5 Ἂ 5 [ ε Ν Μ᾿ , ΩΝ “ 

ἀνδρὸς ἀποφθιμένου: ὃ μὲν εὔχετο πάντ᾽ ἀποδοῦναι 
Ἂ ’ὔ ε 2.0.9 ζ, Ἂς ε [, 

δήμῳ πιφαύσκων, ὁ δ᾽ ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι" 500 
7 3, ἴα 

ἄμφω δ᾽ ἱέσθην ἐπὶ ἴστορι πεῖραρ ἑλέσθαι. 
Ν ΦΟΙΣ 7 5) Ἅ 2 Ἀ Ἃ ᾽ὔ 

λαοὶ δ᾽ ἀμφοτέροισιν ἐπήπυον, ἀμφὶς ἀρωγοί:' 
ἣ, τ Ν 3 4 « Ν 7 

κήρυκες ὃ ἄρα λαὸν ἐρήτυον" οἱ δὲ γέροντες 
» ΠΣ ΥΡΝ “ , ς πὰ ΨΡΙΣ δ Ψ 

ἥατ᾽ ἐπὶ ξεστοῖσι λίθοις ἱερῷ ἐνὶ κύκλῳ, 
“ ἊΣ ’ὔ 3, ’ 5 ΧΡ ΟΣ 3 ᾽ὔ 

σκῆπτρα δὲ κηρύκων ἐν χέρσ᾽ ἔχον ἠεροφώνων" 505 
“-“ Υ̓ 35. ».. 5 Ν Ν ᾽ὔ 

τοῖσιν ἔπειτ᾽ ἤϊσσον, ἀμοιβηδὶς δὲ δίκαζον. 
“- ΟΝ 3} Ὁ ὔ Ψ, “- ͵ 

κεῖτο δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέσσοισι δύω χρυσοῖο τάλαντα, 
“ ,ὔ « Ν “- Ἥ 3 4 Ὑ 

τῷ δόμεν ὃς μετὰ τοῖσι δίκην ἰθύντατα εἴποι. 

Τὴν δ᾽ ἑτέρην πόλιν ἀμφὶ δύω στρατοὶ ἥατο λαῶν 
7 [ ω 4 

τεύχεσι λαμπόμενοι" δίχα δέ σφισιν ἥνδανε βουλή, 510 
ὟΝ “ Δ ΟΝ ἤ , ἠὲ διαπραθέειν ἢ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι, 

“ " 7 Ἀ 5 

κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἔεργεν" 
ε 3 » ’ὕ ’ ο)διῦχς Ἅ 

οἱ δ᾽ οὔ πω πείθοντο, λόχῳ δ᾽ ὑπεθωρήσσοντο. 
"“" , ΠΡ τος [ἢ ’, Ν 4 “ 

τεῖχος μέν ρ᾽ ἀλοχοί τε φίλαι καὶ νήπια τέκνα 
εν Ἔν ἐν ’, ἊΝ 3... 9, ᾽ὔ ἃ Υ “ΣΝ 

ρύατ ἐφεσταοτες, μετὰ ὃ ἀνέρες ος ἔχε γὴρας" 515 

οἱ δ᾽ ἴσαν" ἦρχε δ᾽ ἄρα σι Αρης καὶ Παλλὰς ον 

ἄμφω το τος δὲ τος ἕσθην, 

καλὼ καὶ μεγάλω σὺν τεύχεσιν, ὥς τε θεώ περ 

ἀμφὶς ἀριζήλω' λαοὶ δ᾽ ὑπολίζνες ἦσαν. 

οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον ὅθι σφίσιν εἶκε λοχῆσαι, 520 
5) “- ὅ0 3.15 ὃ δ ᾿ ῇ “ ἐν ποταμῷ, ὅθι τ΄ ἀρὃμος ἔην πάντεσσι βοτοῖσιν, 
᾿ ον 3 ἴ 3, “ 

ἐνθ᾽ ἄρα τοί γ᾽ ἵζοντ᾽ εἰλυμένοι αἴθοπι χαλκῷ. 
“ 5). 3.59 ’ γ ἈΠΟ ᾿ “ 

τοῖσι ὃ ἔπειτ ἀπάνευθε δύω σκοποὶ ἥατο λαῶν, 
Ἧ “ “κ᾿ 

δέγμενοι ὁππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας βοῦς. 

499 ἀποκταμένου Ζεῃ. (καὶ ἐν ταῖς πλείσταις) 501 πεῖραν Ὁ δ᾽ 
αε ν!Ά ἀρέσθαι Ζεῃ. 502 ἀμφοτέρωθεν Ζεῃ. Ατὶδίορῃ. Με55. 

ἐπίπνυον Νίε55. (ἐποίπνυον ΠΟΥΓ. ΘΡΙΓΖΠΘΓῚ) 506 ἀμοιβηδὸν Ατ. 
1 Μ8 Μεν νὅ 512 ἔεργεν ΔΕ ΒΑΑ Τ: ἐέργει νι]Ρ΄. 521 βροτοῖσι 
ἘΠ ἘρΡ᾿ ΞΟ ἢν ΝΠ Ν 15 Μ|59.0 5 05 17. 1ΠΠ10}}15 



18. ΙΛΙΑΔΟΣΣ 

ς Ν ’ , ’ 3. ἘΠ 5. 6 ΄“ 

οἱ δὲ τάχα προγένοντο, δύω δ᾽ ἅμ ἕποντο νομῆες 
’ , ’ 3 »ἤἢ ’ 

τερπόμενοι σύριγξι: δόλον δ᾽ οὔ τι προνόησαν. 
ε Ν Ν “Ὁ. 5ιμεὶν» “5: δον 

οἱ μὲν τὰ προϊδόντες ἐπέδραμον, ὦκα δ᾽ ἔπειτα 
, 3. 5 Ν σι ΛΝ ΜῊ, Ἃ , Ν 

τάμνοντ ἀμφὶ βοῶν ἀγέλας καὶ πώεα καλὰ 
3 , 35.“ “ ΚΌΝΕΝ ὩΣ 
ἀργεννέων οἰῶν, κτεῖνον ὃ ἐπὶ μηλοβοτῆρας. 

οἱ δ᾽ ὡς οὖν ἐπύθοντο πολὺν κέλαδον παρὰ βουσὶν 
3 ΜΠ} ’ 4 δ σὴν ϑΘΥ 907 εἰράων προπάροιθε καθήμενοι, αὐτίκ ἐφ᾽ ἵππων 

3 ’ ᾽ὔ θὲ 3. ἢ βάντες ἀερσιπόδων μετεκίαθον, αἵψα δ᾽ ἵκοντο. 

στησάμενοι δ᾽ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ᾽ ὄχθας, 
, 9.ϑΜ,5 7, , 9 , 

βάλλον δ᾽ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. ͵ 
5 3.Κ Ἂν ΩΣ 3 ΣΝ ἐν δ᾽ Ἔρις ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ᾽ ὀλοὴ Κῆήρ, 
βᾺ Ν Υ̓ Ψ " " 
ἄλλον ζυὸν ἐχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον, 

ἄλλον τεθνηῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν" 
Ὁ ΦΊΥ, ἴω 

εἷμα δ᾽ ἔχ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισι δαφοινεὸν αἵματι φωτῶν. 

ὡμίλευν δ᾽ ὥς τε ζωοὶ βροτοὶ ἠδ᾽ ἐμάχοντο, 
᾽’ὔ 3. 109 Ἅ 9 “κ᾿ 

νεκροὺς τ ἀλλήλων ἔρυον κατατεθνηῶτας. 
3 ΡΥ ΕΟ, ΈΟΥ Ν ’ 7ὔ " 
Εν δ᾽ ἐτίθει νειὸν μαλακήν, πίειραν ἄρουραν, 

εὐρεῖαν τρίπολον'" πολλοὶ δ᾽ ἀροτῆρες ἐν αὐτῆ ᾿ ΠΟ}. ῃ 
»Ἅ , 2 { Υ̓ ΔΣ ἈΝ 

ζεύγεα δινεύοντες ἐλάστρεον ἔνθα καὶ ἔνθα. 
«ε 3 «ς ’ , ε ’ , 5) Ἷ 

οἱ ὃ ὁπότε στρέψαντες ἱκοίατο τέλσον ἀρούρης, 
“ ολὐ, δ 3.15 Ν , , » τοῖσι ὃ ἐπειτ᾽ ἐν χερσὶ δέπας μελιηδέος οἴνου 

’ να ανας 3) 7 Ν Ν , Ὁ 

δόσκεν ἀνὴρ ἐπιών" τοὶ δὲ στρέψασκον ἂν ὀγμους, 
, “- 

ἱέμενοι νειοῖο βαθείης τέλσον ἱκέσθαι. 
ε Ν ,ὔ τ, 2 ΄ ἈΝ ν5.}} 
ἢ δὲ μελαίνετ᾽ ὄπισθεν, ἀρηρομένῃ δὲ ἐῴκει, 

χρυσείη περ ἐοῦσα: τὸ δὴ περὶ θαῦμα τέτυκτο. 

Ἔν δ᾽ ἐτίθει τέμενος βασιλήϊον" ἔνθα δ᾽ ἔριθοι 
ἤμων ὀξείας δρεπάνας ἐν χερσὶν ἔχοντες. 
δράγματα δ᾽ ἄλλα μετ᾽ ὄγμον ἐπήτριμα πῖπτον ἔραζε, 
39 ζο “3, 

ἄλλα δ᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐν ἐλλεδανοῖσι δέοντο. 

525 

530 

535 

540 

545 

550 

526 τερπομένω ΑΥϑΒίορῃ. δὴ) 9 528 πώεα μήλων ΔΡΟΙΪ]. ἰεχ. ἴπ 
Τάμνεν: πῶυ μέγ᾽ οἰῶν Ζεηῃ. 591 εἰράων οα ΕἸ ΑΝ |85; ἰράων νυΐξ. 

538 εἶμά τ᾽ ἔχε Με55. 548 ἀρηρεμένῃ Α 0} ν.]. 4Ρ. Ετι5έ. 
55ο βασιλήιον Ῥ" Ὁ" Ῥ" ΑΒΟΘῸΘΘΟΝΙνΝθΈν!ο, ν. 1. τὰ Ὦ : βαθυλήιον ςεῖ. 

ΒΒΙΆ 
καρπὸν ᾿Ελευσινίης Δημήτερος ἀγλαοδώρου 

δαά. αι. 5 Τ Ειπ. 553 εἰλεδανοῖσι ἃ Μ8 Μ|15 10 



18. ἽἽΛΙΑΔΟΣΙΣ 

"-" 3 “ 

τρεῖς δ᾽ ἄρ᾽ ἀμαλλοδετῆρες ἐφέστασαν' αὐτὰρ ὄπισθε 
“ ᾽] 3 53 7, , 

παῖδες δραγμεύοντες, ἐν ἀγκαλίδεσσι φέροντες, 

ἀσπερχὲς πάρεχον" βασιλεὺς δ᾽ ἐν τοῖσι σιωπῇ 
σκῆπτρον ἔχων ἑστήκει ἐπ᾽ ὄγμου γηθόσυνος κῆρ. 

ἦ Σ᾿ 3 Ὸ 9 4 ε ἊΝ ΔῸ ἴω 7 

κήρυκες ὃ ἀπάνευθεν ὑπὸ ὃδρυὶ δαῖτα πένοντο, 
“- δ. τ ’ , βᾺ ε Ν ἴω 

βοῦν δ᾽ ἱερεύσαντες μέγαν ἂἄμῴφεπον" αἵἷ δὲ γυναῖκες 

δεῖπνον ἐρίθοισιν λεύκ᾽ ἄλφιτα πολλὰ πάλυνον. 
3 Ἂς ᾽ὔ - ͵ 7 3 Ν Ἐν δὲ τίθει σταφυλῇσι μέγα βρίθουσαν ἀλωὴν 
ἊΝ ᾽ , ΟΡ ΘΝ [ἢ Θὴ καλὴν χρυσείην' μέλανες δ᾽ ἀνὰ βότρυες ἦσαν, 

ἑστήκει δὲ κάμαξι διαμπερὲς ἀργυρέησιν ω μ ἥπεέρες ἀργυρεησι- 
3 Ν Ν “ ΄ Ν ϑυσ ον " 

ἀμφὶ δὲ κυανέην κάπετον, περὶ δ᾽ ἕρκος ἔλασσε 

κασσιτέρου' μία δ᾽ οἴη ἀταρπιτὸς ἦεν ἐπ᾽ αὐτήν, 
- ͵7 “ δ ’, 3 ’ τῇ νίσοντο φορῆες, ὅτε τρυγόῳφεν ἀλωῆν. 

Χ Ν ἀν ο ΟΧΥΣ »} ἊΣ 7 

παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠϊθεοι ἀταλὰ φρονέοντες 
“ 3 [ “ [ ’, 

πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπὸν. 

τοῖσιν δ᾽ ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ μ “ γ. ἀξ, 
Ν Ν Μ» 

ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ᾽ ὑπὸ καλὸν ἄειδε 
7ὔ Ὧν Ἂ ΝΈΟΣ ς “ λεπταλέῃ φωνῇ" τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῃ 

“ Ρ] “ ᾿ 

μολπῇ τ᾽ ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο. 
“ Ι Ἔν δ᾽ ἀγέλην ποίησε βοῶν ὀρθοκραιράων" 

αἱ δὲ βόες χρυσοῖο τετεύχατο κασσιτέρου τε, 

μυκηθμῷ δ᾽ ἀπὸ κόπρου ἐπεσσεύοντο νομόνδε 

πὰρ ποταμὸν κελάδοντα, παρὰ ῥοδανὸν δονακῆα. 

χρύσειοι δὲ νομῆες ἅμ᾽ ἐστιχόωντο βόεσσι 
2 3 , ’ὔ 7 7, 5 ἌΥ ΕἾ τέσσαρες, ἐννέα δέ σφι κύνες πόδας ἀργοὶ ἕποντο. 

σμερδαλέω δὲ λέοντε δύ᾽ ἐν πρώτῃσι βόεσσι 
“ ,ὔ Ν 

ταῦρον ἐρύγμηλον ἐχέτην'" ὁ δὲ μακρὰ μεμυκὼς 
4 ἊΝ Ν ᾽7 ᾽ὔ 59} 3 ’ὔ 

ἕλκετο" τὸν δὲ κύνες μετεκίαθον ἠδ᾽ αἰζηοί. 

563 ἀργυρέοισιν Ζεῃ. σΊα ΟΝ} 565 ἐς αὐτήν Ζεηῃ. 95 
568 πλεκτοῖσιν ταλάροισι Ατ. (ιν.) ΞῚ Δ]. 570 λίνος Ζεη. 

555 

5όο 

5.7.9 

580 

571 πρήσσοντες ΕἸ ἁμαρτῇ Α ΤΡ νΙνΝΙὸ; δμαρτῇ νυ]ρ. 576 παραὶ 
ΘῚ Αἱ. : διὰ Ζεη. ῥαδαλὸν Ζεη. ν.]. Α Επϑι., 1; ῥαδαλὸν νεὶ 
ῥαδινὸν ΑτΙΒίοΡἢ. : ῥεδανὸν γρ. Μο δονακῆεν ν. 1. αηί. (ἰεϑέε Πίοη. 
514.) 579 κυανέω Ζεη. δύ᾽ ἐν] δύο ΑΤ. εα. 411.: δύω Ὁ Μ8 
581 τὸν] τοὺς Ζεῃ.: τὼ ΕΟ 10 



18. .ΤΑΙΆΔΟΣ ὡΣ 

τὼ μὲν ἀναρρήξαντε βοὸς μεγάλοιο βοείην 
Υ ; Ν "ὕ Φ ,΄ Ω᾽ πρκςς ΩΝ 
ἐγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαφύσσετον" οἱ δὲ νομῆες 

αὔτως ἐνδίεσαν ταχέας κύνας ὀτρύνοντες. 

οἱ δ᾽ ἤτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων, 585 

ἱστάμενοι δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ὑλάκτεον ἔκ τ᾽ ἀλέοντο. 
“ 

Ἔν δὲ νομὸν ποίησε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 
2 “ , , ΕΊΣ ο ’ ἐν καλῇ βήσσῃ μέγαν οἰῶν ἀργεννάων, 

{ ’ὔ , 5. Ν 4 σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ἰδὲ σηκούς. 

Ἔν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγνήεις, 590 
δ ἐρα «“», ϑΡΛϑΥΝΝς ΄“ 3 ᾿ τῷ ἴκελον οἷόν ποτ᾽ ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ 

Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ ᾿Αριάδνῃ. 

ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι 
5 “ 2 3 4 ΦΊΡΘΕΝ “ “ Υ 
ὠρχεῦντ᾽, ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἐἔχοντεξ. 

τῶν δ᾽ αἱ μὲν λεπτὰς ὀθόνας ἔχον, οἱ δὲ χιτῶνας 595 
“ 5) ΠΡ.}.05 ΄, Ἔν ,ὔ ) 7 

εἴατ᾽ ἐυννήτους, ἧκα στίλβοντας ἐλαίῳ" 
ἌΣ 69 ε Ν Ν, Υ ε Ν ,ὔ καί ῥ᾽ αἱ μὲν καλὰς στεφάνας ἔχον, οἱ δὲ μαχαίρας 

εἶχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων. 
ε ΣΕ κα τος Ν ἝΩ 2 ΄ , 

οἱ ὃ ὁτὲ μὲν θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι 
κα [δὰ ΕΣ ε “ Ν " 2 ’ 
βεια μάλ᾽, ὡς ὅτε τις τροχὸν ἄρμενον ἐν παλάμῃσιν όοο 

ἑζόμενος κεραμεὺς πειρήσεται, αἴ κε θέῃσιν" 
ἄλλοτε δ᾽ αὖ θρέξασκον ἐπὶ στίχας ἀλλήλοισι. 

πολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ᾽ ὅμιλος 
Τὰ δ ὡς (Ν “ 9 9 Ν 6 [2 

τερπόμενοι" δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς ὅόο4, 6οὅ 

μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους. 

Ἔν» δὲ τίθει ποταμοῖο μέγα σθένος ᾿Ωκεανοῖο 
7 “ 
ἄντυγα πὰρ πυμάτην σάκεος πύκα ποιητοῖο. 

584 οὕτως Ζεῃ. 501-602 ἄδπιη. ΤΖείζΖεβ 4116 ρ΄. 762 592 ἀριή- 
δηι Ζεη. 5 Α: ἁρπήδῃ τ τ 505 λεπτὰς καλὰς ν. ]. 1η Α 506 εἵατ᾽] 
εἶχον ΒηηΈ ΝΈΨΝΙ νι 597-598 οπι. Ατϊβίορῃ. : δίῃ. δσ. ὅοο ρηα 

Ὁ, ὅοι θέῃσιν δι 5 τὰ Α ΒΟ ΝΈΝ! νϑὅΣ; θέλῃσιν να]. 6ο4 τερπό- 
μενοι Ατ. νὰ]ρ. : τερπόμενος ΑΤ5 ΛίΠεη. 181}, ἃ Ροϑβέ τερπόμενοι 
νεῦρα μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς φορμίζων αι86 εχϑίαπέ ὃ 17, τϑ 
Ὠΐης Εἐχοπη Α΄. σες. θιοάοσαπι Διϊβίορμαπειπ ΑΙΠ. 81: 6οό ἐξαρ- 
χοντος σοϊηπηεηάδί Δίμεπη, 18ο ἃ ὅοθα ενδεσὶ Ἰριγγεῖ Ἰν κιθαρις 
τί ε] και 5] 



18.ὁ. ἹΛΙΑΔΟΣΣ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε σάκος μέγα τε στιβαρόν τε, 
“ΩΣ Ν ε 7 ὕ δ 3 “- 6 

τεῦξ᾽ ἄρα οἱ θώρηκα φαεινότερον πυρὸς αὐγῆς, Ιο 
“- ,ὔ ε ’, Ν , 3) “-“ 

τεῦξε δέ οἱ κόρυθα βριαρὴν κροτάφοις ἀραρυῖαν, 

καλὴν δαιδαλέην, ἐπὶ δὲ χρύσεον λόφον ἧκε, 

τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ἑανοῦ κασσιτέροιο. 
3. ἘΝ 2 Ν , Ὁ) (ὦ ῇ Ν 9 ’ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πανθ ὅπλα κάμε κλυτὸς ἀμφιγυήεις, 

μητρὸς ᾿Αχιλλῆος θῆκε προπάροιθεν ἀείρας. 615 

ἢ δ᾽ ἴρηξ ὡς ἄλτο κατ᾽ Οὐλύμπου νιφόεντος, 
’ὔ ’ὔ οὶ ἡ ς ᾽ὔ ᾽ὔ, 

τεύχεα μαρμαίροντα παρ Ἡφαίστοιο φέρουσα. 

ὅοϑα εν δε λιμὴν ετετυ[ κτο] εανου κασσιτερ[οιο] 
Ὁ κλυ(ζομἼ]ενωι ικί ελο]ς δοιω δανα φυσιοω ντε5 
ς αργυ[ρεοι] δελφινεῖ 5 εἸφοινεον ελλοπας [ἰχθυς] 

: ἃ τουδ [υπ]ο χαλκείιοι τρεον εἾχθυες α[υ͵ταίρ επ ακταις] 
Ῥ᾽,, εἴ. Ηε5. ὅςπε. 207-213 ὅτι κόρυθα] κυνέην Ὁ Οὔ ΘΙ τεύς 
χεα καλὰ φέρουσα παρ᾽ Ἡφαίστοιο ἄνακτος Ὁ) 111,2 ΝΕ Τ ΝῊ Ν δ γρ. ΑΞ 

137 



ΊΛΙΑΔΟΣ Τ 

᾿Ηὼὡς μὲν κροκόπεπλος ἀπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο ῥοάων 

ὅρνυθ᾽, ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν" 
ε 3.9 “ “ “ “ ,ὕ 
ἡ δ᾽ ἐς νῆας ἵκανε θεοῦ πάρα δῶρα φέρουσα. 

εὗρε δὲ Πατρόκλῳ περικείμενον ὃν φίλον υἱόν, 
κλαίοντα λιγέως" πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 5 

7, 3 ς 3....5 “ » “ ’ 
μύρονθ᾽. ἢ ὃ ἐν τοῖσι παρίστατο δῖα θεάων, 
" 3. ΠΆ ε “ ἀν ρα 3). τὰν 53. Κκ» 53. 5.5 ’, 

ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 

“τέκνον ἐμόν, τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ 
-“" 3 Ν ον “ “- 5.7 [ 

κεῖσθαι, ἐπεὶ δὴ πρῶτα θεῶν ἰότητι δαμάσθη" 

τύνη δ᾽ Ἡφαίστοιο πάρα κλυτὰ τεύχεα δέξο, 1ο 
ἯὭΝ ἰδδν “4.3 Μ : ΦΈΝΗΝ, Ν ’ὔ 939 

καλὰ μαλ΄, οἱ οὔ πῶ τις ἀνὴρ ὦμοισι φορησεν. 
ς 4 4 Ν Ν " 3. 

ὡς ἂρα φωνήσασα θεὰ κατὰ τεύχε ἐθηκε 

πρόσθεν ᾿Αχιλλῆος" τὰ δ᾽ ἀνέβραχε δαίδαλα πάντα. 

Μυρμιδόνας δ᾽ ἄρα πάντας ἕλε τρόμος, οὐδέ τις ἔτλη 

ἄντην εἰσιδέειν, ἀλλ᾽ ἔτρεσαν. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 15 

ὡς εἶδ᾽, ὥς μιν μᾶλλον ἔδυ χόλος, ἐν δέ οἱ ὄσσε 

δεινὸν ὑπὸ βλεφάρων ὡς εἰ σέλας ἐξεφάανθεν" 
[2 2, Ε 5 ΄ὔ Υ Κα ἊΣ “ 

τέρπετο ὃ ἐν χείρεσσιν ἔχων θεοῦ ἀγλαὰ δῶρα. 
ΟΝ 3 Ἂ ΝΝ Ὁ ’ 7 ΄ 

αὐτὰρ ἐπεὶ φρεσὶν ἧσι τετάρπετο δαίδαλα λεύσσων, 

αὐτίκα μητέρα ἣν ἔπεα πτερόεντα προσηύδα: 20 
«« ὩΣ ΟΣ ΠΑ Ν Ν “ δὰ , Φ 5 Ν μῆτερ ἐμή, τὰ μὲν ὅπλα θεὸς πόρεν οἷ᾽ ἐπιεικὲς 

9 ἰότητι) ὑπὸ χειρὶ ν.]. 5Τ 12 κατὰ] κλυτὰ ο ἃ ΕΚῚ Δ]. 
13 ἀνέδραμε ἃ φαίδιμα ἔκ αὶ 14 τρόμος] φόβος Ζεῃ. 17 βλε- 
φάροις 1» ᾳ Α 55.1,}2 ἐξεφάανθεν ΑΓ. ντ]ρ. : ἐξεφαάνθη ν. 1. Δηΐ.; 
σα Νν: 18 ἐν χείρεσσιν ἔχων) ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶν ν.]. ἀηΐ. 
19 ἐτάρπετο ῬΈΚα 52: ἐτέρπετο 12 1 



10. ἸΛΙΑΆΛΟΘΣ Ὑ 

ἔργ᾽ ἔμεν ἀθανατων, μηδὲ βροτὸν ἄνδρα τελέσσαι. 
νῦν δ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ θωρήξομαι: ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 
δείδω μή μοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν 

“ “ Ν 7 3 ἊΝ - 

μυῖαι καδδῦσαι κατὰ χαλκοτύπους ὠτειλὰς 25 
Σ Ν ἢ , 9 ,ὔ Ν ;ὔ 

εὐλὰς ἐγγείνωνται, ἀεικίσσωσι δὲ νεκρόν----- 
Ξὶ 2 Ν “ ὯΝ Ν ’ , 7 39 ἐκ δ᾽ αἰὼν πέφαται ---κατὰ δὲ χρόα πάντα σαπήῃ. 

Τὸν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα" 
ΠΟΤΈ ὁ 7, δι Ν Ν ἮΝ , τέκνον, μή τοι ταῦτα μετὰ φρεσὶ σῇσι μελόντων. 

“- ὡς ΣΕΥ αν 7ὔ 3 “- 3 “ 

τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκεῖν ἄγρια φύλα, 30 
7 αι. (οἶς ΄“- 5 “. Ι Ι 

μυίας, αἵ ρὰ τε φῶτας ἀρηϊφαάτους κατέδουσιν" 

ἦν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν, 
ΕΝ “- 5. Ἀγ, -Ν Υ Ἃ ΝῊ 9 ,ὔ 

αἰεὶ τῷ γ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων. 
3 ἊΝ ᾽ὔὕ 3 3 5 Ν 7 Ὁ 3 ’ὔ 

ἀλλὰ σύ γ᾽ εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας ᾿Αχαιούς, 
“ 3 Ν 3 7 , “ 

μῆνιν ἀποειπὼν Αγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 35 
3᾿ 7 

αἶψα μάλ᾽ ἐς πόλεμον θωρήσσεο, δύσεο δ᾽ ἀλκήν." 
ὰ ΒᾺ Ἂ , Ν 9 εν δι 
ὡς ἂρα φωνήσασα μένος πολυθαρσὲς ἐνῆκε, 

Π ’ Ν ὃ Ἂ, 3 5 β ᾽ὔ Χ 7 » θ Ν 

ατρόκλῳ δ᾽ αὖτ ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν 
; Ὡς ε “ Ὁ“ ε Ν " ν 

στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη. 

Αὐτὰρ ὁ βῆ παρὰ θῖνα θαλάσσης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 40 
ΐ 9} Ἂν ΦἘον 3 γι σμερδαλέα ἰάχων, ὠρσεν δ᾽ ἥρωας ᾿Αχαιούς. 

καί ῥ᾽ οἵ περ τὸ πάρος γε νεῶν ἐν ἀγῶνι μένεσκον, 

οἵ τε κυβερνῆται καὶ ἔχον οἴήϊα νηῶν 

καὶ ταμίαι παρὰ νηυσὶν ἔσαν, σίτοιο δοτῆρες, 
ἈΝ, δ καὶ μὴν οἱ τότε γ᾽ εἰς ἀγορὴν ἴσαν, οὕνεκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 45 

2 ’ Ν Ν 2 ΄ ὩΣ ΄ 
ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς. 

τὼ δὲ δύω σκάζοντε βάτην ἔΑρεος θεράποντε, 
τῇ -“ 

Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος καὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
» 2 ,) δ ἊΝ δ [ ’ 
ἐγχει ἐρειδομένω" ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά" 

24 ἀγλαὺν υἱὸν ν.]. 51 26 ἐγγίνωνται Ζεη. ἃ ΕἸ ϑ ΡΙΙ νϑ; 
ἐγγίνονται  Ὦ 29 τοι 5 ἌΡ ΑΤ νην 82; μοι νι]. 30 πει- 
ρήσομαι Ὁ Ν52 ἀλαλκέμεν Δτιδίορῃ. ΞΕΤ 32 κῆταί 00 

39 4 
ἡ μὲν ἄρ᾽ ὧς ἔρξασ᾽ ἀπέβη Θέτις ἀργυρόπεζα 

Δαά, 11ᾳ 01.21.12 ΜΈ 40 θαλάσσης) ποδάρκης ν.]. ἴπ Α, 91 
41 ἥρωας] ἐρίηρας ΑτὶΞίορῃ. Κα πὰ5 49 ἕλκεα] ἄλγεα ο 5 



19. ΛΙΆΑΘΣ ἢ 

Ν Ν Ν »») 5) “Ὁ ὦ ’ 

κὰδ δὲ μετὰ πρώτῃ ἀγορῇ ἵζοντο κιόντες. 50 
ΦΑΝ, ε ᾽ὔ κν ΄ι , αὐτὰρ ὁ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 

“ “ ἕλκος ἔχων" καὶ γὰρ τὸν ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 
οὗτα Κόων ᾿Αντηνορίδης χαλκήρεϊ δουρί. 

3 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντες ἀολλίσθησαν ᾿Αχαιοί, 

τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύ' ΟἊΔΚ5ὅ5 
2 εἰᾷ 3 Π ““᾽᾿Ατρεΐδη, ἢ ἄρ τι τόδ᾽ ἀμφοτέροισιν ἄρειον 

ἔπλετο, σοὶ καὶ ἐμοί, ὅ τε νῶϊ περ ἀχνυμένω κῆρ 

θυμοβόρῳ ἔριδι μενεήναμεν εἵνεκα κούρης; 
Ν ᾿» 5}. 5) 7ὔ , δ 5.κ 

τὴν ὀφελ᾽ ἐν νήεσσι κατακτάμεν ᾿Αρτεμις ἰῷ, 
" “ ν 

ἤματι τῷ ὅτ᾽ ἐγὼν ἑλόμην Λυρνησσὸν ὀλέσσας" όο 

τῷ κ᾽ οὐ τόσσοι ᾿Αχαιοὶ ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας 
, “ 

δυσμενέων ὑπὸ χερσίν, ἐμεῦ ἀπομηνίσαντος. 
“ Ν Ν Ν ἐν »,) ΔΌΣΑΝ, 3 ἊΝ 

Εκτορι μὲν καὶ Τρωσὶ τὸ κέρδιον" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὺς 
Ν “ ΄“ 5» .« δηρὸν ἐμῆς καὶ σῆς ἔριδος μνήσεσθαι ὀΐω. 

5. Ν Ἂς Ν ᾽ὔ οὐ 3 7 {6 

ἀλλὰ τὰ μὲν προτετύχθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ, ό5 
Ν Ψ ΞΡᾺς »)» 7] Ὰ 5 Ἧ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι φίλον δαμάσαντες ἀνάγκῃ 

΄“᾿ 3.» ἐν ἊΝ Ψ Ἂν ’ ’ 3 7 Ὗ» δ 

νῦν δ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ παύω χόλον, οὐδέ τί με χρὴ 
5) , ΡΩΝ 7 3 ΟΝ, ἴω 

ἀσκελέως αἰεὶ μενεαινέμεν: ἀλλ᾽ ἂγε θᾶσσον 
» ’ ’ , ’ 3 74 

ὄτρυνον πόλεμόνδε κάρη κομόωντας ᾿Αχαιούς, 

ὄφρ᾽ ἔτι καὶ Τρώων πειρήσομαι ἀντίον ἐλθών, 7ο 
», 3.5.3} δ᾽ ΣΘΥΘΟΝ ΝΝ δ. αν, ») 5) » 

αἴ κ᾽ ἐθέλωσ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἰαύειν' ἀλλὰ τιν᾽ οἴω 
3 γι 3 “ » Υ “ ’ὔὕ 

ἀσπασίως αὐτῶν γόνυ κάμψειν, ὅς κε φύγῃσι 
“Δ δηΐου ἐκ πολέμοιο ὑπ᾽ ἔγχεος ἡμετέροιο. 
ὰ “. 

Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἐχάρησαν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 

μῆνιν ἀπειπόντος μεγαθύμου Πηλεΐωνος. γὅ 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 
3. τ 2 ο δέου 9 , 3 Ν 

αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, οὐδ᾽ ἐν μέσσοισιν ἀναστάς" 

56 ἄρειον] ἄμεινον ΜΙε455. Μ} 55., ΡΞ ; ὄνειαρ (Πα 63 ἐπιμηνί- 
σαντος ΟΠ διηδεὶεο 67 ἤτοι] ἤδη ΑΡΟΙ]. εχ. ἴῃ Χόλος παύω μὲν 
ἐγὼ ΒΟΝΙΝΙῈ; παύσω ο με] σε ΑΡΟΙ͂Ι. Ιεχ. ἴπ Μενεαίνειν 12 ὅς] 
οἵ ἃ ξᾺ ν.]. 8Ρ. Επβι. 4]. 13 δηΐου] φεύγων ΑΒ(Ο [5 Ν! (αν) ΡΙ 

15 ἀπειπόντος ΔΥ. (αἱ πλείους), να]ρ΄. : ἀποειπόντος ν.]. δπί., ἃ ἀε 
Οὔ 9 ν!θ 8]. ([ ἀγαυοῦ) εἴ. 35 η6 τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη ετοί συ 
᾿Αγαμέμνων Ζεη. Μ455. (ἢϊα 17 οἴῃ. Ζεπ. : πα. Αγιβίορῃ. δύ, 
ςοαά. : μῆνιν ἀναστενάχων καὶ ὑφ᾽ ἕλκεος ἄλγεα πάσχων ἴα55. (8 



1Θ ΤΑΨΑΔΛΟΣ Ἔ 

“ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοί, θεράποντες ἤΑρηος, 
ΕΣ , Ἂς δ 5 ᾽ὔ δ ΘΑ Ὁ μ9 9, 

ἐσταότος μὲν καλὸν ἀκούειν, οὐδὲ ἔοικεν 

ὑββάλλειν: χαλεπὸν γὰρ ἐπισταμένῳ περ ἐόντι. 80 
3 “ 3. ΝΣ ΝΥ ΄ [οὶ 7 5 , 

ἀνδρῶν δ᾽ ἐν πολλῷ ὁμάδῳ πῶς κέν τις ἀκούσαι 
δον ον ον , Ν χὰ 5ῸΝ, 3 7ὔ 
ἢ εἴποι; βλαβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής. 

. Ν ΡῚ Ν 2 ’ὔ͵ Ἄν. τὰς ΕΔ ΔΑΝ 
Πηλεΐδῃ μὲν ἐγὼν ἐνδείξομαι: αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 

΄ ο πο “- “ ’, 3 ν᾽ “ [ἢ 

σύνθεσθ᾽ ᾿Αργεῖοι, μῦθόν τ᾽ εὖ γνῶτε ἕκαστος. 
7 “ “- 

πολλάκι δή μοι τοῦτον ᾿Αχαιοὶ μῦθον ἔειπον, 85 
’ὔ ’, Ἂ 3, Ν 3 3 ») ’ 2 

καί τέ με νεικείεσκον" ἐγὼ δ᾽ οὐκ αἴτιός εἰμι, 

ἀλλὰ Ζεὺς καὶ Μοῖρα καὶ ἠεροφοῖτις ᾿Ερινύς, 
οἵ τέ μοι εἰν ἀγορῇ φρεσὶν ἔμβαλον ἄγριον ἄτην μ Ὑορῇ Φρ μ γ0 Ἢ, 
Χ τ ΟΞ ὙΑΟῚ “ “ γα ὃ 5  ά 
ἤματι τῷ ὅτ Αχιλλῆος γέρας αὐτὸς ἀπηύρων. 

ἀλλὰ τί κεν ῥέξαιμι; θεὸς διὰ πάντα τελευτᾷ. 90 
, Ν " ἃ , ΙΝ 

πρέσβα Διὸς θυγάτηρ ᾿Ατη, ἣ πάντας ἀᾶται, 

οὐλομένη: τῇ μέν θ᾽ ἁπαλοὶ πόδες" οὐ γὰρ ἐπ᾽ οὔδει μ 1 ΠΡ 
᾽ὔ 5 9. ὙΝ, Ὁ“ ϑιύ» “ ᾽ ,ὔ 

πίλναται, ἀλλ᾽ ἄρα ἣ γε κατ᾽ ἀνδρῶν κράατα βαίνει 

βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους" κατὰ δ᾽ οὖν ἕτερόν γε πέδησε. 
Ν Ν, 7 Ἧ Ν Ψ ᾽ὔ Μ 

καὶ γὰρ δὴ νύ ποτε Ζεὺς ἄσατο, τόν περ ἄριστον 93 

ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν φασ᾽ ἔμμεναι: ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τὸν 
Ἥρη θῆλυς ἐοῦσα δολοφροσύνῃς ἀπάτησεν, 

ἤματι τῷ ὅτ᾽ ἔμελλε βίην Ἡρακληείην 
, «- , ᾿Αλκμήνη τέξεσθαι ἐὐστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ. 

" “ 3 Ρ) , , Ἷ - 

ἤτοι ὃ γ εὐχόμενος μετέφη πάντεσσι θεοῖσι" Τοο 
. ͵ 7 ἥ ν ὩΣ 7 , 
κέκλυτέ μευ, πάντες τε θεοὶ πᾶσαΐ τε θέαιναι, 

» 3 δ Λ Ν 3. ΦᾺ, ἕ 5 4 Οφρ εἴπω τὰ με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει. 
᾽ὔ 

σήμερον ἄνδρα φόωσδε μογοστόκος Εἰλείθυια 

9 ἑσταότως Γ 55. ν.]. ἀρ. Κα ΒΊ, Εἰϑί. ἀκούειν Α΄. “ΚΑΘε 
ψυνιθ; ἀκουέμεν ν.]. απέ., νπ]ρ. 80 ἐπισταμένῳ περ ἐόντι Ατ. 
Ατομῖδ5 Πῖοη. 514, Μο: ἐπιστάμενόν περ ἐόντα νιεἷδ. 85 μῦθον 
᾿Αχαιοὶ τοῦτον ἱ ΜΈΝ 86 νεικείουσιν Ατ᾿δίορῃ. (Πΐϊα 87 ἢ 
ἐροφοῖτις. ἰροπῶτις, εἰαροπῶτις νν. 1]. αηί. 90 θεοὺς διὰ πάντα τέτυκται 
5επ τελευτᾷ ν.]. ἀπί. : θεόσδια Ἠ Ε]]δηΐςι5: δ᾽ ἴα 1,65 ο]ε5 92 τῇ 
Ατιβίορῃ. Δ.. ῷᾧ 61 4].: τῆς ν.]. δπέ., να]ρ. οὔδεος ῬΙαί. Θ'γΠΡ. 
τοϑ ἃ 94 δἰ. Ασ. 95 Ζεὺς Ατ. (ἐν ἁπάσαις) : Ζῆν᾽ ν. 1. ἀπί. 
(ἔν τισι τῶν εἰκαιοτέρων), σο΄ά. οΟ φαμὲν (ἢϊα ἀἥαλλάνυ Ατὶδίορἢ. 

97 δολοφροσύνῃ Ὁ ΟΕ 53 Ι02 κελεύει 6 5: 1Ὼ ΤΑ ΠΊΔΓΡ. 



19θ.ὈὨ ΙἹΛΙΑΔΟΣΤ 

Η -“ 
ἐκφανεῖ, ὃς πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει, 

“ 3 “ ζο {« 2 6 5 2 “ 3 3 
τῶν ἀνδρῶν γενεῆς οἵ θ᾽ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσι. 

τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη" 
᾿ψευστήσεις, οὐδ᾽ αὖτε τέλος μύθῳ 7 

εἰ δ᾽ ᾽ν νῦν μοι ὄμοσσον, ᾿Ολύμπιε, καρτερὸν ὅρκον, 

ἢ μὲν τὸν πάντεσσι τ οὐ τυστου ἀνάξειν, 
δὰ ὅς κεν ἐπ᾽ ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς 

΄, ς “" ἃ “ “) [2 7 Ὁ) , 2 τῶν ἀνδρῶν οἱ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης. 

ὡς ἔφατο" Ζεὺς δ᾽ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησεν, 
ἀλλ᾽ ὄμοσεν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη. 
Ἥρη δ᾽ ἀΐξασα λίπεν ῥίον Οὐλύμποιο, 

’, 5) τ Ὁ) δ 3 , Υ̓ » 5) » 
καρπαλίμως δ᾽ ἵκετ᾽ Αργος ᾿Αχαιικόν, ἐνθ᾽ ἄρα ῃδὴ 

ΥΨ , “. 

ἰφθίμην ἄλοχον Σθενέλου Περσηϊάδαο. 
ἡ δ᾽ ἐκύει φίλον υἱόν, ὁ δ᾽ ἕβδομος ἑστήκει μείς" 
5) 5). ἊΝ ’ ἈΝ  59, ’, δ, 
ἐκ ὃ ἀγαγε πρὸ φόωσδε καὶ ἡλιτόμηνον ἐόντα, 

᾿Αλκμήνης δ᾽ ἀπέπαυσε τόκον, σχέθε δ᾽ Εἰλειθυίας. 

αὐτὴ δ᾽ ἀγγελέουσα Δία Κρονίωνα προσηύδα" 
«. Μ, ΚΝ ’ 3 7 Υ ’ὔ 2 Ν Ἅὦ εῦ πάτερ ἀργικέραυνε, ἔπος τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω" 
͵ ΔΊΧΟΥΝ ᾿ 5.5 ’, ἃ 3 ,ὔ ΟΣ) Ξ 
ἤδη ἀνὴρ γέγον᾽ ἐσθλός, ὃς ᾿Αργείοισιν ἀνάξει, 

Εὐρυσθεύς, Σθενέλοιο πάϊς ἸΠερσηϊάδαο, 
ἊΝ , » ΕἸ 55 Ν 2 [ 3 7, 3 σὸν γένος" οὔ οἱ ἀεικὲς ἀνασσέμεν ᾿Αργείοισιν. 

ὰ Ν - Ν - ὡς φάτο, τὸν δ᾽ ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν" 
αὐτίκα δ᾽ εἷλ᾽ Ατην κεφαλῆς λιπαροπλοκάμοιο 

Ὄ ΝΝ δ 

χωόμενος φρεσὶν ἧσι, καὶ ὦὥμοσε καρτερὸν ὅρκον 
,ὔ 3. 15 » "4 Ν 3 Ν Ψ ’ μή ποτ᾽ ἐς Οὔλυμπόν τε καὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 
3. 2 , Υγ ἃ 5.“ 

αὖτις ἐλεύσεσθαι ᾿Ατην, ἣ πάντας ἀᾶται. 
ἃ 9 Ν. Υ̓ 9... 1:3 9 ἤν ρὰ » ὡς εἰπὼν ἔρριψεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

Ν 4 2 ὦ 5 Ὁ ΜΟΣ ’ 

χειρὶ περιστρέψας" τάχα δ᾽ ἵκετο ἔργ ἀνθρώπων. 
Ν 5.ν Ἢ) “ΤΌΣ ἸῸΝ » εκ ες κα τὴν αἰεὶ στενάχεσχ᾽, ὅθ᾽ ἑὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο 

δ 3 ἣν Υ͂ δἰ νϑ. 93 “ 5} 

ἔργον ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ᾿ Ἐϊὺὑρυσθῆος ἀέθλων. 
ὰ , ὡς καὶ ἐγών, ὅτε δὴ αὖτε μέγας κορυθαίολος “Εἰκτωρ 

ΤΟ5 

110 

115 

120 

125 

130 

ΙΟΚ θ᾽ οπη. Ατγὶϑίορῃ. 117 μής (Πα ΟΖ, οςοἄ. Μοβς. ἢ. Μοῦς. τσ 
118 πρὸ οπ΄. Ὁ 1, οἴ, Π τ88 124 ἀνθρώποισιν ν.]. απί. (κατ᾽ 

ἐνίας τῶν ἐκδύσεων);, αε 1 Νν10 133 ὕπ᾽) πρὸς Φ' 



Το ΑΒ ΟΣ πὶ 

3 ψ 3 ὔ 9 Ν ’ὔ [, Ἀργείους ὀλέκεσκεν ἐπὶ πρύμνῃσι νέεσσιν, 135 

οὐ δυνάμην λελαθέσθ᾽ ἤΑτης, ἣ πρῶτον ἀάσθην. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς, 
μὰ 527 3 2 ’ ’ὔ ΕΟ. ᾽ὔ »Αϑς κ ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα" 

ἀλλ᾽ ὄρσευ πόλεμόνδε, καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς. 
δῶρα δ᾽ ἐγὼν ὅδε πάντα παρασχέμεν, ὅσσα τοι ἐλθὼν τ4ο 
χθιζὸς ἐνὶ κλισίησιν ὑπέσχετο δῖος Ὀδυσσεύς. 

») . Ν 5. ᾿ 5» ’ 3 ζὰ ’ Υ̓ 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἐπίμεινον ἐπειγόμενός περ Αρηος, 

δῶρα δέ τοι θεράποντες ἐμῆς παρὰ νηὸς ἑλόντες 
» 3 »ἴ Μ “ , 7 393 

οἴσουσ᾽, ὄφρα ἴδηαι ὅ τοι μενοεικέα δώσω. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
“᾽Ατρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 146 

“ Ν Μ 3.9 ῇ ͵ ε ΟΣ 7 

δῶρα μὲν αἴ κ ἐθέλῃσθα παρασχέμεν, ὡς ἐπιεικές, 

ἦ τ᾽ ἐχέμεν παρὰ σοί: νῦν δὲ μνησώμεθα χάρμης 
τς ἰδ ν 9) 3 Ἂς Ἂν ͵ὔ » ΚΟ 5. 

αὗψα μαλ᾽: οὐ γὰρ χρὴ κλοτοπεύειν ἐνθάδ᾽ ἐόντας 
5. ἝΝ ’ὔ ΝΥ Ν ’ Υ ΝΜ 

οὐδὲ διατρίβειν" ἔτι γὰρ μέγα ἔργον ἄρεκτον" 150 
Φ“ , 9 “ ἊΝ Ἂ » ὥς κέ τις αὖτ᾽ ᾿Αχιλῆα μετὰ πρώτοισιν ἴδηται 

ἔγχεϊ χαλκείῳ Τρώων ὀλέκοντα φάλαγγας. 
Φ- , ε ᾽ὔ Ἅ »} Ν 7 33 

ὧδέ τις ὑμείων μεμνημένος ἀνδρὶ μαχέσθω. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
“μὴ δὴ οὕτως ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 155 

ἢ Ψ Ὁ ὕρ 3 “ 
νήστιας ὄτρυνε προτὶ ᾿ἴΐλιον υἷας ᾿Αχαιῶν 

Τρωσὶ μαχησομένους, ἐπεὶ οὐκ ὀλίγον χρόνον ἔσται 
ψ' Ἂ᾿ 5. ἃ “- ε ’ “ 

φύλοπις, εὖτ ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες 

ἀνδρῶν, ἐν δὲ θεὸς πνεύσῃ μένος ἀμφοτέροισι ρῶν, ῃ μένος ἀμφοτέροισιν. 

ἀλλὰ πάσασθαι ἄνωχθι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιοὺς τύο 
’ὔ ἈΝ ΝΜ Ν Ν ΄ 5 Ν Ν 5 4 σίτου καὶ οἴνοιο" τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλκή. 

155 ὥλεσκεν ἘΒ ΟΤ᾽ Δ]. : ὀλέεσκεν Ἢ ἃ τὰ Επι5ί. 136 ἢ) ἣν 
ΨΙ 1 Νς {025 0900} {015 νι νι 2 ; ἧς ἃ: τὴν τὰ 1,31,2 ΝΕΨΗ 
13] μεθ Κα Ὁ: μοι Ὁ αενϑὍ: ἘΞ 7 δ᾽ 

ἢ οἴνῳ μεθύων ἥ μ᾽ ἔβλαψαν θεοὶ αὐτοί 
844. ιοβοῦγιάεβ ΔΙῃ. τσ ἃ 140 ὅδε] τάδε "1 ΜΈ παρασχέμεν 

" Ὁ. 4]. : παρασχεῖν να!]Ρ΄. 1438 παρὰ] ἀπὸ τι }}9 1.32 16 [5115 [50 Μτ 

Μιονένα 145 τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδάρκης δῖος Ῥ᾽ 1535 ὧς 
δέ τις ἀΙἸ Κιιον νιν} 



190.ὡ ἹΛΙΑΔΟΣ Τ' 

ἘΝ Ν τ Ν ’ 3 3 ΘΟ Υ͂Ν, ’ οὗ γὰρ ἀνὴρ πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
ἄκμηνος σίτοιο δυνήσεται ἄντα μάχεσθαι" 

εἴ περ γὰρ θυμῷ γε μενοινάᾳ πολεμίζειν, 
3 ’ “- Ψ 25. Ν ἐν ἀλλὰ τε λάθρῃ γυῖα βαρύνεται, ἠδὲ κιχάνει ιό5 

δίψα τε καὶ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ᾽ ἰόντι. 
ἃ ,, ΘΝ ΕΔΌΚΤΝ, » Ι ΝΟ ΟΣ ἴρ 
ὃς δέ κ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς 

ἀνδράσι δυσμενέεσσι πανημέριος πολεμίζ ρ μ ημέρ μίῷ,, 
τὴ [4 ἴω θαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, οὐδέ τι γυῖα 

πρὶν κάμνει, πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο. 170 

ἀλλ᾽ ἄγε λαὸν μὲν σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι 

ὅπλεσθαι: τὰ δὲ δῶρα ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων 
3 Υ 2 ΄ 2 4 {2 ἤ.: 3 Ν οἰσέτω ἐς μέσσην ἀγορήν, ἵνα πάντες ᾿Αχαιοὶ 

5 -“ Ψ Ν Ν Ν - 5 ρ ὀφθαλμοῖσιν ἴδωσι, σὺ δὲ φρεσὶ σῇσιν ἰανθῆς. 
3 , ἤ “ » 3 ’ὔ 3 

ὀμνυέτω δὲ τοι ὅρκον ἐν ᾿Αργείοισιν ἀναστὰς, 175 

μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιβήμεναι ἠδὲ μιγῆναι" 
ἃ ἵ 3 ’ὔ 9 39 3. (Ὁ Γο » δι 
ἣ θέμις ἐστίν, ἄναξ, ἢ τ᾽ ἀνδρῶν ἢ τε γυναικῶν" 

Ν Ν Ν 3. ἦν Ν ΒΝ Ν “ » καὶ δὲ σοὶ αὑτῷ θυμὸς ἐνὶ φρεσὶν ἵλαος ἔστω. 
5 ΌΕΡΝΝ " ’ Ἀν 5, ΚΔ ΄ 3 Ι 

αὐτὰρ ἐπειτὰ σε δαιτὶ ἐνὶ κλισίῃς ἀρεσασθω 
, 

πιείρῃ, ἵνα μή τι δίκης ἐπιδευὲς ἔχησθα. 180 

᾿Ατρεΐδη, σὺ δ᾽ ἔπειτα δικαιότερος καὶ ἐπ᾽ ἄλλῳ 

ἔσσεαι. οὐ μὲν γάρ τι νεμεσσητὸν βασιλῆα 
" ἈΝ Ὁ) , [τς ’, 7 29 

ἂνδρ᾽ ἀπαρέσσασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων" 

““ χαίρω σεῦ, Λαερτιάδη, τὸν μῦθον ἀκούσας" 185 
2 7 Ν Ιᾷ 7 Ἂ , ἐν μοίρῃ γὰρ πάντα διίκεο καὶ κατέλεξας. 

“ 3. 9 Ν ἊΣ , 5 , , , ’ 

ταῦτα δ᾽ ἐγὼν ἐθέλω ὀμόσαι, κέλεται δὲ με θυμός, 

οὐδ᾽ ἐπιορκήσω πρὸς δαίμονος. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
μιμνέτω αὐτόθι τῆος ἐπειγόμενός περ "Αρηος" 
μίμνετε δ᾽ ἄλλοι πάντες ἀολλέες, ὄφρα κε δῶρα 190 

163 δόρποιο “5.14. ἴῃ ἄκμηνος, Ζοηῃ. Ττοο. 4 174 φρεσὶν ἣσιν ὈΆΤ αᾳ 
ν: 177 οἵη. 1)9 νι]ρ. : Παρ. ῬῪσο 6 Β Ν' ΝΈέ ν! ψ1ὸ 7 τ΄. -: δὲ 
Ὅ ΒΤ ᾽ 81]. : ἠδ᾽... ἠδὲέοοῖες 189 αὐτόθι τῆος] αὖθι τέως Α΄. τὰ 
15 ΝΈ4002 : αὖθι τέως περ ν.]. ἀπέ. (ἐν ταῖς εἰκαιοτέραις5) νι]. : αὖθι τέως 
γε Ὠ1 δ]. : αὖθι τέως δὲν ΜΈ ΜΈΡΑ: αὐτόθι τεῖος ἩΠΕΥΠΊΔΠΗ 



19. ΙΛΙΑΔΟΣ Τ 

9 ’ὔ " αὐ τ Ν , 

ἐκ κλισίης ἐλθῃσι καὶ ὅρκια πιστὰ τάμωμεν. 

σοὶ δ᾽ αὐτῷ τόδ᾽ ἐγὼν ἐπιτέλλομαι ἠδὲ κελεύω" 
κρινάμενος κούρητας ἀριστῆας [Παναχαιῶν 

“- ΤΩΝ Ν. Ν 2 , “ ο) Ὁ; “πο. 

δῶρα ἐμῆς παρὰ νηὸς ἐνεικέμεν, ὅσσ᾽ ᾿Αχιλῆϊ 
χθιζὸν ὑπέστημεν δώσειν, ἀγέμεν τε γυναῖκας. Το 5 

Ταλθύβιος δέ μοι ὦκα κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 
, ς- “ ,ὔ ἤχ "ΟῚ γ 29 

κάπρον ἑτοιμασάτω, ταμέειν Διί τ᾽ ᾿Ηελίῳ τε. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

““᾽Ατρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 

ἄλλοτέ περ καὶ μᾶλλον ὀφέλλετε ταῦτα πένεσθαι, 200 

ὁππότε τις μεταπαυσωλὴ πολέμοιο γένηται 

καὶ μένος οὐ τόσον ἦσιν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσι. 
“ 3 ε ὡς 7 “- "ὴ ἃ ὃς ἢ" 

νῦν ὃ᾽ οἱ μὲν κέαται δεδαΐγμένοι, οὺς ἐδάμασσεν 

“Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν, 
ε -“ .) Ὁ Ν 2 Ἄ 3 5.ϑ .ο«Ἁἃ Μ 

ὑμεῖς ὃ ἐς βρωτὺν ὀτρύνετον' ἢ τ ἂν ἔγωγε 205 
“- Ν. δὰ 7 ᾽ὔ Φ ὦ “ 

νῦν μὲν ἀνώγοιμι πτολεμίζειν υἷας ᾿Αχαιῶν 
Ὁ Ρ 7 [᾿ 3)... ,ὕ ΄ 

νήστιας ἀκμήνους, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι 

τεύξεσθαι μέγα δόρπον, ἐπὴν τεισαίμεθα λώβην. 
Ν 3 » ἦ Υ̓ Ἷ ὡς ΝΝ ΔΥΕΝΨ, 

πρὶν ὃ οὐ πως ἂν ἐμοιγε φίλον κατὰ λαιμὸν ἰείη 

οὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις, ἑταίρου τεθνηῶτος, 21ο 

ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλκῷ 
-“ ΦῈ ΑΝ ’ὔ 7 3 Ν 5} (Ὁ “ 

κεῖται ἀνὰ πρόθυρον τετραμμένος, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 

μύρονται" τό μοι οὔ τι μετὰ φρεσὶ ταῦτα μέμηλεν, 
5 ΄ς Ὥ Ν Ὁ Ν 3 ᾽ὔ ’ »} “ 39 

ἀλλὰ φόνος τε καὶ αἷμα καὶ ἀργαλέος στόνος ἀνδρῶν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς" 
“ὦ ᾿Αχιλεῦ, Πηλῆος υἱέ, μέγα φέρτατ᾽ ᾿Αχαιῶν, 2τό 

’ἤ 2 2 , Ν , δ᾽ 3 ᾽,ὔ᾿ κρείσσων εἰς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὐκ ὀλίγον περ 
Υ̓͂ ἌΣ ὩΝὨ , - 7 ᾽ὔ 7ὔ ἔγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί γε προβαλοίμην 

ὔ 5 Ν ’ὔ’ ’ὔ’ Ν Δ 3 

πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα. 

1901 ἔλθωσι Ῥ γρ. Νέ 194 δῶρα δ᾽ [95 σοττ. ΚοΥΎῪ ΝΣ ἐμῆς] 
θοῆς εἰΐ. Θέίγε. 467 195 χθιζοὶ ϑίγδῦ. ὦ 6. 205 δὲ βρωτὺν ν. Ἶ. 
δηΐ. 509. μέγοαὶ μετὰ ν:}. δπε., ΒΟ ΜΈ νῦν κν 5 214 φόνος] 
πόνος ἈῚ 21τ6 Πηλῆος ΡῚ σοτΥ. ΝΈΝΞ ; -ἔως ςεί. φέρτατ᾽] 
φίλτατ᾽ ἃ ΜΈ: κῦδος Ῥὶαΐ. ἀε διά. ροεί. 35 Ὁ 
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19θ. ἹΛΙΑΔΟΣΤ 

- 5) Ρ ὔ ’ 9 “ τῶ τοι ἐπιτλήτω κραδίη μύθοισιν ἐμοῖσιν. 220 

αἶψά τε φυλόπιδος πέλεται κόρος ἀνθρώποισιν, 
ὌΣ 72 Ν , Ἂ ὯΝ Υ 
ἧς τε πλείστην μὲν καλάμην χθονὶ χαλκὸς ἔχευεν, 
“ 3. ϑν 3 Ν, ’, 

ἄμητος ὃ ὀλίγιστος, ἐπὴν κλίνῃσι τάλαντα 

Ζεύς, ὅς τ᾽ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται. 
,ὔ 9 » Υ̓ ’ “ 3 ΑΙ Ξ 

γαστέρι ὃ οὗ πως ἐστι νέκυν πενθῆσαι ᾿Αχαιούς" 225 

λίην γὰρ πολλοὶ καὶ ἐπήτριμοι ἤματα πάντα 
πίπτουσιν: πότε κέν τις ἀναπνεύσειε πόνοιο; 

ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν καταθάπτειν ὅς κε θάνῃσι χρὴ μὲν καταθάπτειν ὃς νῃσι, 
, Ν " τ 9. ΡΝ, ᾽ 

νηλέα θυμὸν ἔχοντας, ἐπ᾿ ἤματι δακρύσαντας" 
φ᾿ 3. "αἷς ’ Ν “-“ ,] 

ὅσσοι δ᾽ ἃν πολέμοιο περὶ στυγεροῖο λίπωνται, 230 
“ ’ Ν τ“ ’ » ολ᾽ Φ ΩΣ 

μεμνῆσθαι πόσιος καὶ ἐδητύος, ὄφρ ἔτι μᾶλλον 
5) , ᾿, { Ν δι» 

ἀνδράσι δυσμενέεσσι μαχώμεθα νωλεμὲς αἰεΐ, 
ς [ δ- Ν 2 7 , Υ 
ἑσσάμενοι χροὶ χαλκὸν ἀτειρέα. μηδέ τις ἄλλην 

λαῶν ὀτρυντὺν ποτιδέγμενος ἰσχαναάσθω" 
“ ἊΝ 3 Ν Ν " “ { ἥδε γὰρ ὀτρυντὺς κακὸν ἔσσεται ὃς κε λίπηται 235 

νηυσὶν ἐπ᾽ ᾿Αργείων: ἀλλ᾽ ἀθρόοι ὁρμηθέντες 
Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν "Αρηα.᾿ 

Ἦ,, καὶ Νέστορος υἷας ὀπάσσατο κυδαλίμοιο, 

Φυλείδην τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε 
καὶ Κρειοντιάδην Λυκομήδεα καὶ Μελάνιππον" 240 

βὰν δ᾽ ἴμεν ἐς κλισίην ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο. 
ΥΕ  5.. ἡδὴ, 53... εῇ “ ἡ , μι 

αὐτίκ ἔπειθ᾽ ἅμα μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον" 
ςε ἊΝ Ν »} ᾽ὔ ’ὔ’ , “ ε ς 7 

ἑπτὰ μὲν ἐκ κλισίης τρίποδας φέρον, οὕς οἱ ὑπέστη, 

αἴθωνας δὲ λέβητας ἐείκοσι, δώδεκα δ᾽ ἵππους" 
3 ο Δ ν, κ 3 “ 5) “ Υ̓ » »» 

ἐκ ὃ ἄγον αἷψα γυναῖκας ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας 245 
ο, 3 ΦΌΓῊΝ, 3 [ εἰ ἐφ 

ἔπτ, ἀτὰρ ὀγδοάτην Βρισηΐδα καλλιπάρῃον. 
“ Ν ᾽ 3 Ν. [4 , ῇ 

χρυσοῦ δὲ στήσας Οδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα 

ἦρχ᾽, ἅμα δ᾽ ἄλλοι δῶρα φέρον κούρητες ᾿Αχαιῶν. 
Ν Ν Ν »} ὑ Φ “, [ ον 2}. Ὁ) [ 

καὶ τὰ μὲν ἐν μέσσῃ ἀγορῇ θέσαν, ἂν ὃ ᾿᾿Αγαμέμνων 

229 δάκρυ χέοντας εἰΐ. οη. ΗΔ]. ἘΠεί. ἱχ. τό 236 ἐπ᾽ Ὁ 6 β' ἱ τῷ 
τνινϑ:; παρ᾽ νυ]ρ. κοσμηθέντες εἶϊ. Πίοη. ΗΔ]. 1... 259 Μέγην 
τε ΗἸ Μ8 ΜϑΡρόνψδονι νι 245 ἀμύμονα αι ΘΉΡΑ ΒΟΨΝΙΝΈΣ 
4]. : ἀμύμονας ςεϊ. 246 ἕξ, ἀτὰρ ἑβδομάτην Ζεῃ. 



10. ἼἽΛΕΑΔΟΣ Τ 

ἴστατο" Ταλθύβιος δὲ θεῷ ἐναλίγκιος αὐδὴν 250 

κάπρον ἔχων ἐν χερσὶ παρίστατο ποιμένι λαῶν. 
᾿Ατρεΐδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, 
ἣ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα κουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 

’ 3 δ ), 3 , Ν - 3) Ἁ κάπρου ἀπὸ τρίχας ἀρξάμενος, Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν 
εὔχετο" τοὶ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτόφιν ἥατο σιγῇ 255 

᾿Αργεῖοι κατὰ μοῖραν, ἀκούοντες βασιλῆος. 
5 ἥ ϑς 13} 3 5. Χ 3 3 Ν 3 ᾽ὔ 

εὐξάμενος δ᾽ ἄρα εἶπεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν" 
«»ν ζοδ Ν “- “᾿ Ὁ ΝΟ ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα, θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 

Γῆ τε καὶ ᾽Ηέλιος καὶ ᾿Ερινύες, αἵ θ᾽ ὑπὸ γαῖαν 

ἀνθρώπους τίνυνται, ὅτις κ᾽ ἐπίορκον ὀμόσσῃ, 26ο 

μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρισηΐδι χεῖρ᾽ ἐπένεικα, 
οὔτ᾽ εὐνῆς πρόφασιν κεχρημένος οὔτε τευ ἄλλου. 
2 53. τον 5 ’, ΡΞ ,ὔ 3 “ΟΝ 

ἀλλ᾽ ἐμεν ἀπροτίμαστος ἐνὶ κλισίῃσιν ἐμῇῃσιν. 

εἰ δέ τι τῶνδ᾽ ἐπίορκον, ἐμοὶ θεοὶ ἄλγεα δοῖεν 
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσα διδοῦσιν ὅτίς σφ᾽ ἀλίτηται ὀμόσσας." 

Ἦ, καὶ ἀπὸ στόμαχον κάπρου τάμε νηλέϊ χαλκῷ. 4266 
τὸν μὲν Ταλθύβιος πολιῆς ἁλὸς ἐς μέγα λαῖτμα 

ῥῇ΄Ψ᾽ ἐπιδινήσας, βόσιν ἰχθύσιν: αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
ἀνστὰς ᾿Αργείοισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα" 

“ Ζεῦ πάτερ, ἢ μεγάλας ἄτας ἄνδρεσσι διδοῖσθα" 270 
3 δΝ ᾽ὔ Ν ΦΈΩΝ 4 3, “ 

οὐκ ἂν δὴ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν 
ἘΝ .« Κ ἴ ϑῖςι: Ἢ Ἁ 

τρεΐδης ὦρινε διαμπερές, οὐδέ κε κούρην 
5. 2 ΚΡ Δ Ρ 2 ’ 2 ͵ ᾿Ν 
ἣγεν ἐμεῦ ἀέκοντος ἀμήχανος" ἀλλὰ ποθι Ζεὺς 

ἤθελ’ ᾿Αχαιοῖσιν θάνατον πολέεσσι γενέσθαι. 
νῦν δ᾽ ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Αρηα. 275 

ὰ “- Ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, λῦσεν δ᾽ ἀγορὴν αἰψηρήν. 
οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος, 

δῶρα δὲ Μυρμιδόνες μεγαλήτορες ἀμφεπένοντο, 

-- αὐδὴν] τη} δὴ 55. Τ 555 ἄρα] ἅμα Ὁ51 ΠΕ Μ|10 Μ18 
259 οἵ θ᾽ ν.]. απηί. 256ο τίνυνθ᾽. ὅς τις ΘΕ 

861: ἐπένεικαοᾶϊνΡ᾽τ ΝΕ: ν6 γ82: ἐπενεῖκαι [)5 νυ]ρ. 262 εἴτ᾽--- 
εἴτε ν. 1. 4Ρ. Επιδέ. 266 σφάραγον εἶϊ. Ῥδιι5. ν. 24. 1τ 272 ὥτρυνε 
σσαενενένιέενο 276 λῦσαν ΑΡΟΪ]. Ιεχ. πη Αἶψα 102 αἰψηρήν 
Δ΄. νὰ]. : λαιψηρήν ΟῚ Ἐον82: λαιψηρῶς ο 
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19. ΤΑΛΤΑΔΟΣ 

βὰν δ᾽ ἐπὶ νῆα φέροντες ᾿Αχιλλῆος θείοιο. 
Ν Ν Ν 5) Ἃ , [ Ν - 

καὶ τὰ μὲν ἐν κλισίῃσι θέσαν, κάθισαν δὲ γυναῖκας; 
ψ 3 ΟῚ ΡΜΜΗΡΑ " , 2 , ἵππους ὃ εἰς ἀγέλην ἔλασαν θεράποντες ἀγαυοί. 

Βρισηὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτ᾽, ἰκέλη χρυσέῃ ᾿Αφροδίτῃ, 
ε "“ὕ᾿ Ι “- Ζ 5 ὃ “ 

ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ, 
5 2 δ σὺ , λί 31 }9 , Ν ὃ 3 

ἀμφ αὑτῷ χυμένη λίγ ἐκώκυε, χερσὶ δ᾽ ἄμυσσε 
΄ ἤ Ὁ. ΤΟΣ ο γον Ν ἊΝ 5ῸΝ ἊΝ ’ 

στήηθεὰ τ΄ ἡδ᾽ ἁπαλὴν δειρὴν ἰδὲ καλὰ πρόσωπα. 

εἶπε δ᾽ ἄρα κλαίουσα γυνὴ ἐϊκυῖα θεῆσι: ρ ὙΠ] 1 
[71 ’ ΄ ὩΣ - ΄ “- ΠῺᾺάτροκλέ μοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισμένε θυμῷ, 

Ν , Υ̓͂ » Ν »" 5. δὰ 

ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰοῦσα, 

νῦν δέ σε τεθνηῶτα κιχάνομαι, ὄρχαμε λαῶν, 
δ »] ΕΟ, Ὁ , Ἀ 3 “ ΠΣ Κὸ 
ἂψ ἀνιοῦσ᾽" ὡς μοι δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί. 

Θ ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτ ρα μὲν ᾧ με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 
ων Ν ’ “. , 5 7. “ 

εἶδον πρὸ πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ, 

τρεῖς τε κασιγνήτους, τούς μοι μία γείνατο μήτηρ, 
κηδείους, οἱ πάντες ὀλέθριον ἦμαρ ἐπέσπον. 

280 

285 

290 

οὐδὲ μὲν οὐδέ μ᾽ ἔασκες, ὅτ᾽ ἄνδρ᾽ ἐμὸν ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς 295 

ἔκτεινεν, πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος, 

κλαίειν, ἀλλά μ᾽ ἔφασκες ᾿Αχιλλῆος θείοιο 
΄, ᾿ ΄ 4 ΔΙΌ. Ν Ν 

κουριδίην ἄλοχον θήσειν, ἄξειν τ᾽ ἐνὶ νηυσὶν 

ἐς Φθίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι. 
“ 3. 5} ζ ’ » ΕΣ 

τῷ σ᾽ ἄμοτον κλαίω τεθνηότα, μείλιχον αἰεί. 
ἃ Υ̓͂ ΄ }] 2 ῸΝ Ν , “ 
ὡς ἔφατο κλαίουσ, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες, 

“- ΄ι Ἕ ῇ Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν δ᾽ αὐτῶν κήδε᾽ ἑκάστη. 
ΟΡΥῚΝ, ὙΠ) Ν μ 3 “- 3 , 

αὐτὸν ὃ ἀμφὶ γέροντες ᾿Αχαιῶν ἠγερέθοντο 

λισσόμενοι δειπνῆσαι" ὁ δ᾽ ἠρνεῖτο στεναχίζων" 

“λίσσομαι, εἴ τις ἔμοιγε φίλων ἐπιπείθεθ᾽ ἑταίρων, 
’, ἴω 

μή με πρὶν σίτοιο κελεύετε μηδὲ ποτῆτος 
" ,ὔ τ 2 ,ὕ 5... 5} ΕΝ ς ἄσασθαι φίλον ἤτορ, ἐπεί μ᾽ ἄχος αἰνὸν ἱκαν ει" 

΄ Ὁ) 5}... ,ὔ Ν ’, 5 39 δύντα δ᾽ ἐς ἠέλιον μενέω καὶ τλήσομαι ἔμπης. 
ὼ . 7 “ Ὡς εἰπὼν ἄλλους μὲν ἀπεσκέδασεν βασιλῆας, 

287 πλεῖστον] πάντων ἱ ΜῈ 204 ἐπέσπων Θ ὯἸ τ 
ἐπὶ Ἐ «αἰ. 805 ἔμοιγε] ἐμεῖο ἃ 

300 

305 

208 ἐνὶ] 



190. ΆΆΟΣ ἢ 

Ο 
.«Κ “ ἿΝ 

δοιὼ δ᾽ ᾿Ατρεΐδα μενέτην καὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς, 3 
7 ῳ) “- - 

Νέστωρ ᾿Ιδομενεύς τε γέρων θ᾽ ἱππηλάτα Φοῖνιξ, 
“- 7, ,ὔ, “ 

τέρποντες πυκινῶς ἀκαχήμενον" οὐδέ τι θυμῷ 
7 ἿΑ 

τέρπετο, πρὶν πολέμου στόμα δύμεναι αἱματόεντος. 

μνησάμενος δ᾽ ἁδινῶς ἀνενείκατο φώνησέν τε’ 
5 , 

“ἢ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σύ, δυσάμμορε, φίλταθ᾽ ἑταίρων, 
ΚΣ ΩΝ Θ Ὁν ἊΝ γς Ν Ὡς “- “ 

αὑτὸς ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας 316 
“" Ν 3 7 ε , ᾽ὔ 3... Χ 

αἷψα καὶ ὀτραλέως, ὁπότε σπερχοίατ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Αρηα. 
΄“- - .“- ,ὔ “ 

νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ 

ῳ τὸ ο 
5 ’ὔ Ἀ 5 ’ὔ ν» 3. Λ 
ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος, ἐνδον ἐόντων, 

ἢ ποθῆ" οὐ μὲν γάρ τι κακώτ ἄλλο πάθ σῇ ποθῇ μὲν γὰρ τ ερον ο πάθοιμι, 
5.5. Κ ΡΥ κ Ε 7 ΄ 

οὐδ᾽ εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίμην, 

ὅς που νῦν Φθίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει 

χήτεϊ τοιοῦδ᾽ υἷος" ὁ δ᾽ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ 
- , 

εἵνεκα ῥιγεδανῆς “Ἑλένης Τρωσὶν πολεμίζω" 325 
ὟΝ Χ ἃ 7, " 7 7 ον 

ἣὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται φίλος υἱός, 
Ὰ 

εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής. 
Ἁ Αςς Ν 35 τὰν 4 ϑΙΤΟΝ 

πρὶν μὲν γὰρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει 

οἷον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ᾽ ΓΑργεος ἱπποβότοιο 

αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίηνδε νέεσθαι, 330 

ὡς ἄν μοι τὸ ἴδα θοῇ ἐνὶ νηὶ μελαί 5 μοι τὸν παῖ οῃ ἐνὶ νηΐ μελαίνῃ 
νι », ἊΣ ͵ ΄, ε 7ὔ 4 
Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα, 

“ »} Ἂς “ἢ Ν. « δὸς , “ κτῆσιν ἐμὴν ὃμῶὰς τε καὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα. 
οι Ν “ι΄, 53... 5.} δ Ν, , 
ἤδη γὰρ []ηλῆὰ γ᾽ ὀΐομαι ἢ κατὰ πάμπαν 

Ἢ " Ν "᾿ Ἢ ΘΟ, πὶ 

τεθνάμεν, ἢ που τυτθὸν ἔτι ζώοντ᾽ ἀκάχησθαι 335 
Ἧ ΞᾺ “- 7 

γήραΐ τε στυγερῷ καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ 

λυγρὴν ἀγγελίην, ὅτ᾽ ἀποφθιμένοιο πύθηται." 
ὰ Υ , 5: ΕΝ Ν Ν 7, 
ὡς ἐφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες, 

3 μνησάμενοι τὰ ἕκαστος ἐνὶ μεγάροισιν ἔλειπον" 

516 θαλίησι Ὁ 510 ἐμὸν ἐμοὶ Ὁ ΝῚ Τ ν12 Κν20 557. ΔΕ. 
Ατιβίορῃ. Αγ. Πυρῆς ἐμὸς ὃν κατέλειπον ν.]. απί. 231 ἐνὲ»«(ΔῸ 
τοῦτ. ἥο: ἐν ΒΝ: ν νη γι ν80; σὺν νυ]ρ. 3209 ἔλειπον Θ τῶ 1 
ψι; ἔλειπεν νι]. 



190. ἹΛΙΑΔΟΣΤ 

μυρομένους δ᾽ ἄρα τούς γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων, 340 
αἷψα δ᾽ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
(« , 9 { Ν 4 3 [4 3 Ν πα 

τέκνον ἐμὸν, δὴ πάμπαν ἀποίχεαι ἀνδρὸς ἕῆος. 

ἢ νύ τοι οὐκέτι πάγχυ μετὰ φρεσὶ μέμβλετ᾽ ᾿Αχιλλεύς; 
κεῖνος ὅ γε προπάροιθε νεῶν ὀρθοκραιράων 

ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 345 

οἴχονται μετὰ δεῖπνον, ὃ δ᾽ ἄκμηνος καὶ ἄπαστος. 
»} ϑν, ε “ ἊΣ 9 ’ὔ » Ν. 
ἀλλ᾽ ἴθι οἱ νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 

, ΦΥΡΟΝΝ ζ 3 ο. ’ Ἂ Ὅὴ 353 στάξον ἐνὶ στήθεσσ᾽, ἵνα μή μιν λιμὸς ἵκηται. 
ὰ 3 ΞΞΤᾺΝ Μ “ 3 , 
ὡς εἰπὼν ὄρνυτο πάρος μεμαυῖαν ᾿Αθήνην" 

Ἔ 2) (ἱ 3.9. “ “ ’ ἡ δ᾽ ἅρπῃ ἐϊκυῖα τανυπτέρυγι λιγυφώνῳ 350 
9 ἌΓΟΝ τ 53... 532} 5: τ ΡΝ Ἐ5 ᾿ 

οὐρανοῦ ἐκ κατεπᾶλτο δι αἰθέρος. αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
5) »" 7 ΝΝ Μ, Ξ 3...» “πο. 

αὐτίκα θωρήσσοντο κατὰ στρατόν" ἢ ὃ Αχιλῆϊ 
12) ΣΕ Ν, Ἷ ΝΡ ’ὔ »} ἊΝ 

νέκταρ ἐνὶ στήθεσσι καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινὴν 
ΕΔ ὦ [4 Ν 3 Νὰ ’, Ρ) (ἢ στάξ᾽, ἵνα μή μιν λιμὸς ἀτερπὴς γούναθ᾽ ἵκοιτο" 

ΟΣ ιεϑος Ν Ν ἂν ς , Ν ΄ αὐτὴ δὲ πρὸς πατρὸς ἐρισθενέος πυκινὸν δῶ 355 
Ν 3.53. ἵ “ ΠΝ Ι ᾧχετο, τοὶ ὃ ἀπάνευθε νεῶν ἐχέοντο θοάων. 

ὡς δ᾽ ὅτε ταρφειαὶ νιφάδες Διὸς ἐκποτέονται, 
’ὔ « Ν ς “ 5 Μ [2 

ψυχραί, ὑπὸ ῥιπῆς αἰθρηγενέος Βορέαο, 
ἃ ’ Ν. ’ Ν ’ ὡς τότε ταρφειαὶ κόρυθες λαμπρὸν γανόωσαι 

νηῶν ἐκφορέοντο καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 36ο 

θώρηκές τε κραταιγύαλοι καὶ μείλινα δοῦρα. 
ΥΨ 3 3 Ν “« , Ν - Ν Ἂς αἴγλη δ᾽ οὐρανὸν ἷκε, γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ χθὼν 

χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς" ὑπὸ δὲ κτύπος ὄτρυνε ποσσὶν 
ἀνδρῶν" ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

“ ἈΔ ρος τ Ν Ν Ν , Ἐπ νι 6 τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ ὄσσε 365 
λαμπέσθην ὡς εἴ τε πυρὸς σέλας, ἐν δέ οἱ ἦτορ 

δῦν᾽ ἄχος ἄτλητον' ὁ δ᾽ ἄρα Τρωσὶν μενεαίνων 
δύσετο δῶρα θεοῦ, τά οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων. 
κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε 

542 ἑοῖο Ζεη. 109 255 δὲ] δ᾽ αὖ ν.]. ἴ0 Α 86ο ἐκ νηῶν 
ἐφέροντο Ἢ ἤππςο νεύβι ρΡοϑβὲ 861 ςο]]οσδί Ἡ 861ἃ 

ἐκ νηῶν ἐχέοντο βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει 
Δαἀά. Ὁ αᾳ δϑ32 865-368 ΑὙΙ βία ἢ τ1Π| Ο]1π|ὶ ἀδιηπεββα, ροβέεα νεγο 
ΟΡεϊοβ δοϑίμ 1556 γείεσγε Πιοη, 514. 568 θεοῖο ἃ 010 νἹ οἷ οἵη. 
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195. ΤΙΑΛΤΑΔΟΣ .Ἅ 

, δ ,ὔ ». ἐπ 5 ’ὔ Φ. καλάς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 570 
δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν. 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον 
χάλκεον" αὐτὰρ ἔπειτα σάκος μέγα τε στιβαρόν τε 
“ “ δεν [ἐ , “ 3. Ἐὴἢ 4 εἵλετο, τοῦ δ᾽ ἀπάνευθε σέλας γένετ᾽ ἠΐτε μήνης. 

ῳ “τ ωῖ 

« ἌΝ ΥΡΕΕΙΝΙ ποδὶ 2 ’ , ’ὔ Ἧ 

ὡς ὃ ὁτ ἂν ἐκ πόντοιο σέλας ναύτησι φανήη 
ε ἐ 

’, ’ ’ ᾽ὔ ε » Ἄν» καιομένοιο πυρός, τό τε καίεται ὑψόθ᾽ ὄρεσφι 
σταθμῷ ἐν οἰοπόλῳ" τοὺς δ᾽ οὐκ ἐθέλοντας ἄελλαι 

’ ΡΝ Ὁ ’ ᾽ὔ δὲ “ 

πόντον ἐπ ἰχθυόεντα φίλων ἀπάνευθε φέρουσιν" 

ὡς ἀπ᾽ ᾿Αχιλλῆος σάκεος σέλας αἰθέρ᾽ ἵκανε 
καλοῦ δαιδαλέου: περὶ δὲ τρυφάλειαν ἀείρας 380 

Ν , ϊΖ ς 3.95 δ ἃ 5 , 

κρατὶ θέτο βριαρὴν' ἢ δ᾽ ἀστὴρ ὡς ἀπέλαμπεν 

ἵππουρις τρυφάλεια, περισσείοντο δ᾽ ἔθειραι 
χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς. 

πειρήθη δ᾽ ἕο αὐτοῦ ἐν ἔντεσι δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
9 Ὁ }..5 ’ Ὁ 99) ,ὔ 5 Ν. “ 

εἰ οἱ ἐφαρμόσσειε καὶ ἐντρέχοι ἀγλαὰ γυΐϊα" 385 

τῷ δ᾽ εὖτε πτερὰ γίγνετ᾽, ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶν. 
ἐκ δ᾽ ἄρα σύριγγος πατρώϊον ἐσπάσατ᾽ ἔγχος, 
βριθὺ μέγα στιβαρόν: τὸ μὲν οὐ δύνατ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιῶν 
πάλλειν, ἀλλά μιν οἷος ἐπίστατο πῆλαι ᾿Αχιλλεύς, 

7 ἊΝ δΝ 7 ’ ΣΝ 
Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ φίλῳ πόρε Χείρων 390 

Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν'" 

ἵππους δ᾽ Αὐτομέδων τε καὶ ΓΑλκιμος ἀμφιέποντες 
ζύγνυον: ἀμφὶ δὲ καλὰ λέπαδν᾽ ἕσαν, ἐν δὲ χαλινοὺς 

ὌΝ Υ̓͂ Ν ΘΙ ΛΟ “- δ σῚ», 
γαμφηλῇς ἔβαλον, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖναν ὀπίσσω 

κολλητὸν ποτὶ δίφρον. ὁ δὲ μάστιγα φαεινὴν 395 

376 τότε Ατ. αε 7: τὸ δὲ νεὶ] τόδε να!]ξ. 379 σάκεος] κεφαλῆς }" 
4384. δ᾽ ἕο] δ᾽ ἑοῦ Ζεη. : δέ οἱ ῬίοΙ!. Αβς. ἄξσ αΝ'ὶ νι “485 γυῖα] 

δῶρα θᾶ 5' 11» 386 εὖτε) ὥστε Ατἰβίορῃ. Ν10; αὖτε ν.]. ἀπέ. (αἱ 
ἀπὸ τῶν πόλεων) 1ΊΨΙΕΝΙΟ; Ατ. ργίπιατη εὖτε, Ροβίεα αὖτε 1ΕΡ1556 
ἀϊοϊέαΓ 387 ἔγχος ἔρυσσεν ΑΡΟ]]. ἰΙεχ. ἴπ Σύριγγος 488-301 δίῃ. 
ΑΥ. (οὐδὲ ἐν ταῖς ἄλλαις ἦσαν) : οἴ. Π 141-144 390 πόρε εἴ τάμε 
Αγ. (διχῶς) : πόρε Ὁ) ἈΑ τπᾶγρ. 5019; τάμε να]ρ. : κάμε ΝῈ 8091 ἐν 
κορυφῇς Δγτ. Α 55. 3593 ζεύγνυσαν Ἢ ἃ 8]. 895 ποτὶ] προτὶ 195 
ἘΠῚ: ἐπὶ ΕΣ: περὶ Μ|8 {71 



19Θ. ἹΛΙΑΔΩΣΤ 

Ν. Ν »} “ ») 3. ἐρλ 9 ’ 

χειρὶ λαβὼν ἀραρυῖαν ἐφ ἵπποιιν ἀνόρουσεν, 

Αὐτομέδων: ὄπιθεν δὲ κορυσσάμενος βῆ ᾿Αχιλλεύς, 
᾽’ ,ὔ [4 ἌΧ ΌΘ, “ ε ᾿ ᾽7 

τεύχεσι παμφαίνων ὥς τ ἡλέκτωρ Ὑπερίων, 
“ 3). (δὲ Ρ ΝΑ ἊΝ ον 

σμερδαλέον δ᾽ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο" 

“Ξάνθε τε καὶ Βαλίε, τηλεκλυτὰ τέκνα Ποδάργης, 
ἄλλως δὴ φράζεσθε σαωσέμεν ἡνιοχῆα 
δ “ 3 [τὰ » ’ 95. ὁ [ 

ἂψ Δαναῶν ἐς ὄμιλον, ἐπεί χ' ἕωμεν πολέμοιο, 

μηδ᾽ ὡς Πάτροκλον λίπετ᾽ αὐτόθι τεθνηῶτα." 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ ὠγόφι προσέφη πόδας αἰόλος ἵππος 
-“ , λον ἐν ’ “-“ Ν Ψ 

Ξάνθος, ἄφαρ δ᾽ ἥμυσε καρήατι' πᾶσα δὲ χαίτη 
, 5) “ Ν ἂν 3. Ψ ζύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν οὖδας ἵκανεν" 

αὐδήεντα δ᾽ ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη" 

“ καὶ λίην σ᾽ ἔτι νῦν γε σαώσομεν, ὄβριμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ" 
3 , 2 ,ὕ ὅδ 5ὴΝ δ 9. 7 ε - 
ἀλλὰ τοι ἐγγύθεν ἡμαρ ὀλέθριον" οὔδε τοι ἡμεῖς 

» 3 Ν ’ , ὮΝ “Ὁ ’’ 

αἴτιοι, ἀλλὰ θεὸς τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή. 

οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίη τε ἡ Υς ρῶς ΧΕΛΩΙ 
“ 3 ΄ 3 Τρῶες ἀπ᾽ ὦμοιιν Πατρόκλου τεύχε᾽ ἕλοντο" 

3 Ν “ Μ᾿ ἃ 35... , ’ 
ἀλλὰ θεῶν ὦριστος, ὃν ἠὕκομος τέκε Δητώ, 
“ ΠΡ ΜΕΟΝ , ἷς ἴ “ Ψ ἔκταν ἐνὶ προμάχοισι καὶ " Είκτορι κῦδος ἔδωκε. 

“ι.ο “ 7 6 “Ὁ ζ Ἧ 

νῶϊ δὲ καί κεν ἅμα πνοιῃ Ζεφύροιο θέοιμεν, 
ἐᾷ 5} ΤΩ 

ἥν περ ἐλαφροτάτην φάσ᾽ ἔμμεναι" ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ 
’ κ 2 - ἈΝ ΌΣΕ ΣΙ ων “- 32 μορσιμὸν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαμῆναι. 
ὰ ῷᾷ ἡ ὡς ἄρα φωνήσαντος ᾿Ερινύες ἔσχεθον αὐδήν. 

τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
«. κᾳ ἢ , ΄ , ὃς. 7 ,ὔ ᾽ὕ 

Ξάνθε, τί μοι θάνατον μαντεύεαι; οὐδέ τί σε χρή. 
3. ἮΝ (τν Ν ΘΌΚΗΝ Ψ ΄ 5) ἌΣ, ἢ εὖ νυ τὸ οἶδα καὶ αὑτὸς ὃ μοι μόρος ἐνθαδ᾽ ὀλέσθαι, 
’ὔ 

νόσφι φίλου πατρὸς καὶ μητέρος" ἀλλὰ καὶ ἔμπης 
ζ “ οὐ λήξω πρὶν Τρῶας ἅδην ἐλάσαι πολέμοιο." 

Ἢ ῥα, καὶ ἐν πρώτοις ἰάχων ἔχε μώνυχας ἵππους. 

40ο 

408 

4το 

418 

420 

898 παμφαίνων) λαμπόμενος ΦῪ ὉΤ' 401 ἡνιοχηα ΘΑΒΟΟΘΕΝΙ 
Τι ἡνιοχῆας να]. 4092 Δαναῶν ] λαῶν ν. 1. ἴῃ Α ἕομεν ΘΆΤτΩ ΝΣ 

407 αἰ. Ατ. 416. 4τη εἰῇ. Ατ. 423 ἐλάσω ν.]. ἀρ. Ετπι5ί., 
10 ΠΟΥΓ. 



ἽΛΙΑΔΟΣ Ὁ 

ἃ ε Ν Ν Ν 7 ’ὔ’ Ὡς οἱ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι θωρήσσοντο 
“5 ἈΝ ἣ 7 ΕΑ ΄ “ ’ 3 ,ὔ 

ἀμφὶ σέ, Πηλέος υἱέ, μάχης ἀκόρητον ᾿Αχαιοί, 

Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο" 

Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορήνδε καλέσσαι 
Ν 5 3 5 ͵7ὕ 74 [4 3Ὰ ΤΑ, “ 

κρατὸς ἀπ᾿ Οὐλύμποιο πολυπτύχου! ἡ δ᾽ ἄρα πάντῃ 5 
᾽ὔ 7 ΄“- 

φοιτήσασα κέλευσε Διὸς πρὸς δῶμα νέεσθαι. 
Μ τ “ 2 , 7 3...9 -“ οὔτε τις οὖν ποταμῶν ἀπέην, νόσφ᾽ ᾿Ωκεανοῖο, 
- “ δ Ν 

οὔτ᾽ ἄρα νυμφάων, αἵ τ᾽ ἄλσεα καλὰ νέμονται 

καὶ πηγὰς ποταμῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. 
΄π 

ἐλθόντες δ᾽ ἐς δῶμα Διὸς νεφεληγερέταο το 

ξεστῆς αἰθούσῃσιν ἐνίζανον, ἃς Διὶ πατρὶ 
ΜΕΙ 7] ΟἹ » ΄ῷᾷ 

φαιστος ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 
ὰ 5 ὥς οἱ μὲν Διὸς ἔνδον ἀγηγέρατ᾽: οὐδ᾽ ἐνοσίχθων 

νηκούστησε θεᾶς, ἀλλ᾽ ἐξ ἁλὸς ἦλθε μετ᾽ αὐτούς, 

ἴζε δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέσσοισι, Διὸς δ᾽ ἐξείρετο βουλήν" 15 
Υ 

““τίπτ᾽ αὖτ᾽, ἀργικέραυνε, θεοὺς ἀγορήνδε κάλεσσας; 
3 Ν 7] ἌΓ 9 ΄- 7ὔ 

ἢ τι περὶ ΓΠρώων καὶ ᾿Αχαιῶν μερμηρίζεις; 
“ “- ἢ 7 7, 7 3 

τῶν γὰρ νῦν ἄγχιστα μάχη πόλεμός τε δέδηε." 
Ν ’ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
» 7 ’ὔ 

“ ἔγνως, ἐννοσίγαιε, ἐμὴν ἐν στήθεσι βουλήν, 20 
- "δ ὧν ἕνεκα ξυνάγειρα" μέλουσί μοι ὀλλύμενοί περ. 

3. δ 

ἀλλ᾽ ἦτοι μὲν ἐγὼ μενέω πτυχὶ Οὐλύμποιο 
μέ ὔ, ,ὔ 7 

ἥμενος, ἔνθ᾽ ὁρόων φρένα τέρψομαι" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 

2 ἀκόρητοι ν. 1. ἀρ. Νῖοδη., ὍῸ ἃ 1 ΝΈ ν52͵ 5 55. 4 Θέμιστι 51 
11 ἐνίζανον Α΄. ῬΡ4Α ΒΟ Ν! 2 ν1} ν80; ἐφίζανον Ζεῃ. νυ]. 



20. ἸΛΙΆΔΟΣ 

ἔρχεσθ᾽ ὄφρ᾽ ἂν ἵκησθε μετὰ Τρῷας καὶ ᾿Αχαιούς, 
5 7 ὃ ϑ κι οι θ᾽ “ ’ 3 Ν ΟΣ ΙΔ 
ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀρήγεθ᾽, ὅπη νόος ἐστὶν ἑκάστου. 25 

εἰ γὰρ ᾿Αχιλλεὺς οἷος ἐπὶ Τρώεσσι μαχεῖται, 
οὐδὲ μίνυνθ᾽ ἕξουσι ποδώκεα ΠΠγλεΐωνα. 

καὶ δέ τί μιν καὶ πρόσθεν ὑποτρομέεσκον ὁρῶντες" 
“᾿ "(τ Ν Ν Ν ε ’, ’ )Ὲ Τὰ 

νῦν δ᾽ ὅτε δὴ καὶ θυμὸν ἑταίρου χώεται αἰνῶς, 
, Ν Ν “ ς ,ὔ :) ψ 395 

ὑξὴὼ μὴ καὶ τεῖχος ὑπέρμορον ἐξαλαπάξη. 30 
ὁ μ ἣν , 3 Ψ 
Ὡς ἔφατο Κρονίδης, πόλεμον δ᾽ ἀλίαστον ἔγειρε. 

βὰν δ᾽ ἴμεναι πόλεμόνδε θεοί, δίχα θυμὸν ἔχοντες" 
Ἥρη μὲν μετ᾽ ἀγῶνα νεῶν καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη 
δῶν “ Ἢ δ Ο) Ὁ ΄, 
ἠδὲ Ποσειδάων γαιήοχος ἠδ᾽ ἐριούνης 
ὝἝ, ’, ἃ ΦΠΞΕΝ, Ν , , Ἂ ρμείας, ὃς ἐπὶ φρεσὶ πευκαλίμῃσι κέκασται" 35 
717 “- “. 

Ἥφαιστος δ᾽ ἅμα τοῖσι κίε σθένεϊ βλεμεαίνων, 

χωλεύων, ὑπὸ δὲ κνῆμαι ῥώοντο ἀραιαί. 

ἐς δὲ Τρῶας ΓΑρης κορυθαίολος, αὐτὰρ ἅμ᾽ αὐτῷ [, βη ἴ ἢ ρ ἂμ - 

Φοῖβος ἀκερσεκόμης ἠδ᾽ ΓΑρτεμις ἰοχέαιρα 

Λητώ τε Ξάνθος τε φιλομμειδής τ᾽ ᾿Αφροδίτη. 40 

Ἧος μέν ῥ᾽ ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν, 
ἴω, 3 Ν Ν “ ᾽ὔ [τὰ 3... 9 Ν 

τῆος Αχαιοὶ μὲν μέγα κύδανον, οὕνεκ Αχιλλεὺς 
5) [έ Ἂν Ν. 2 , 3.19) ὮΝ 

ἐξεφάνη, δηρὸν δὲ μάχης ἐπέπαυτ᾽ ἀλεγεινῆς" 

Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕκαστον, 

δειδιότας, ὅθ᾽ ὁρῶντο ποδώκεα [Πηλεΐωνα 45 
7 ’ὔ κι ἣν ΕΝ .-. 

τεύχεσι λαμπόμενον, βροτολοιγῷ ἶσον "Αρηϊ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ μεθ᾽ ὅμιλον ᾿Ολύμπιοι ἤλυθον ἀνδρῶν, 
5 3 ’ ὦρτο δ᾽ "Ἔρις κρατερὴ λαοσσόος, αὖε δ᾽ ᾿Αθήνη, 
στᾶσ᾽ ὁτὲ μὲν παρὰ τάφρον ὀρυκτὴν τείχεος ἐκτός, 
54, ϑ νἀ.) 5 , » “ Ν 3. ἢ 

ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἀκτάων ἐριδούπων μακρὸν ἀὕτει. 50 
3. 3. ΨΝ ς , 3 “ ἔχ “5 

αὖε δ᾽ ᾿Αρης ἑτέρωθεν, ἐρεμνῇ λαίλαπι ἴσος, 

28 δέ τί Ατ. σὰ ὈΣ νΕνιδ; δέ τε ναΐρ. 208 Ὁ0ς 
οὗ μέντοι μοῖρ᾽ ἐστὶν ἔτι ζωοῦ ᾿Αχιλῆος 
Ἰλίου ἐκπέρσαι εὖ ναιόμενον πτολίεθρον" 
πέρσει (ἔπερσε ςο4.) δουράτεος ἵππος καὶ μῆτις ᾿Επειοῦ 

δαά, 51Τ 81 ὄρινε ΜΝ Μ10 105 ν1 25 ἐπὶ 6 Α 1,19 Ν1 ΝΈ {02 05: 
ἐνὶ νὰ]ρ- κέκασται Ατ. ῬὰπῚ Νἧ 82; κέκαστο ναΐρ. 40 Διὸς 
θυγάτηρ τ᾽ ν.]1.5 1 42 τόφρα δ᾽ ΝἌΝΞ ν.]. Α : τέως μὲν 1.ἴ: τέως 
ἂρ Μο: τείως Ὁ" Μ8: τέως ςεί. 51 αὖε] ὦρτο 5ίζΓΑ}0. 597 

; 
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90.  ΤΑΤΑΔΟΌΣΡΥΥ 

ὀξὺ κατ᾽ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων, 
ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνῃ. 

5) Ν Ρ) , [ Ν 5 , 
ς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ὀτρύνοντες 

“ ἦ ἴω 

σύμβαλον, ἐν δ᾽ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο βαρεῖαν" 

δεινὸν δὲ βρόντησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

ὑψόθεν: αὐτὰρ νέρθε ἸΤοσειδάων ἐτίναξε 

γαῖαν ἀπειρεσίην ὀρέων τ᾽ αἰπεινὰ κάρηνα. 

πάντες δ᾽ ἐσσείοντο πόδες πολυπίδακος ἤϊδης 

καὶ κορυφαί, Τρώων τε πόλις καὶ νῆες ᾿Αχαιῶν. 

ἔδεισεν δ᾽ ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων ᾿Αϊδωνεύς, 

δείσας δ᾽ ἐκ θρόνου ἄλτο καὶ ἴαχε, μή οἱ ὕπερθε 

γαῖαν ἀναρρήξειε [Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 
ΘῈ», ἊΝ “ ἌΣ 9 [ ,ὔ 

οἰκία δὲ θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι φανείη 
7595 3 ’ὔ [2 7 7 σμερδαλε᾽ εὐρώεντα, τἀ τε στυγέουσι θεοί περ" 

τόσσος ἄρα κτύπος ὦρτο θεῶν ἔριδι ξυνιόντων. 

ἤτοι μὲν γὰρ ἔναντα ἸΠοσειδάωνος ἄνακτος 

ἵστατ᾽ ᾿Απόλλων Φοῖβος, ἔχων ἰὰ πτερόεντα, 

ἄντα δ᾽ ᾿Ενυαλίοιο θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
[ 

Ηρῃ δ᾽ ἀντέστη χρυσηλάκατος κελαδεινὴ 
ν 4 , Αρτεμις ἰοχέαιρα, κασιγνήτη ἑκάτοιο" 

Λητοῖ δ᾽ ἀντέστη σῶκος ἐριούνιος “Ἑρμῆς, 

ἄντα δ᾽ ἄρ᾽ Ἡφαίστοιο μέγας ποταμὸς βαθυδίνης, 
ὃν Ξάνθον καλέουσι θεοί, ἄνδρες δὲ Σκάμανδρον. 

ἃὰ ΄- Ε Ὡς οἱ μὲν θεοὶ ἄντα θεῶν ἴσαν" αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
΄ - δ Εκτορος ἄντα μάλιστα λιλαίετο δῦναι ὅμιλον 

Πριαμίδεω" τοῦ γάρ ῥα μάλιστά ἑ θυμὸς ἀνώγει 
ω Ἂ᾿ » ὔ Ἄ αἵματος ἄσαι ἴΑρηα ταλαύρινον πολεμιστήν. 

Αἰνείαν δ᾽ ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν ᾿Απόλλων 
5 ’ὔ .«᾿ ϑ οἷ: ἀρ 7 ε 7 9..ἢ ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΐ" 

υἱέϊ δὲ Πριάμοιο Λυκάονι εἴσατο φωνήν" 

59 

όο 

7ο 

75 

8ο 

53 θεῶν ΔΑΥ.ῬΆΤΡᾺΑ Ὁ ΝΜ]; ρθέῶν Β Μ8 Μ|ιΣ νὴ "8 57 νέρθε ΑΥ. 
9. 6:9 ν- 1. τὲ 65: : ἔνερθε ναἱϊρ. 59 πολυπίδακος Α΄. ὍΒΑΒΟΝ! 

Ψ1:; πολυπιδάκου να]Ρ. (εἴ. 218) ὅο νῆες] τεῖχος 5 62 ἄλτο) 
ὦρτο 455., ν.]. ἴῃ Α 1] ἔδύ. ΒΟ [6 1,5 Ν1Ψ} νΈ0; γε νὰ ]ε. 



90. ΠΑΛΤΑΑΛΌΣ 

“ ᾽ - 9 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσέφη Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων" 
“ Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε, ποῦ τοι ἀπειλαΐ, 
ἃ Ἅ “ ς » 3 Ι ἃς Τρώων βασιλεῦσιν ὑπίσχεο οἰνοποτάζων, 

Πηλεΐδεω ᾿Αχιλῆος ἐναντίβιον πολεμίξειν;" 
δι , 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας ἀπαμειβόμενος προσέειπε" 

“Πριαμίδη, τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα κελεύεις, 
Ψ Ν οὐ ς ,ὔ Ι 

ἀντία [Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι; 
2 Ν ζν “- “ Ἅ " ϑ...}5 “ 

οὐ μὲν γὰρ νῦν πρῶτα ποδώκεος ἄντ᾽ ᾿Αχιλῆος 

στήσομαι, ἀλλ᾽ ἤδη με καὶ ἄλλοτε δουρὶ φόβησεν 

ἐξ Ἴδης, ὅτε βουσὶν ἐπήλυθεν ἡμετέρῃσι, 
ἱ Ν Ν Ν Ν νον 9 ΘἸΩΝ Ν 

πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ ΠΠηδασον" αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 
δ. 3 “ 5) Τὼ { ,) “' εἰρύσαθ᾽, ὅς μοι ἐπῶρσε μένος λαιψηρὰ τε γοῦνα. 

ἢ κε δάμην ὑπὸ χερσὶν ᾿Αχιλλῆος καὶ ᾿Αθήνης, 
»“ ε ΄ ον ΟΣ ,ἤἢ “ ΘΙ, 9) ΄ 

ἢ οἱ πρόσθεν ἰοῦσα τίθει φάος ἠδ᾽ ἐκέλευεν 
“7 “. ᾽ὔ 7] Ν ἴω 2 ,’ 

ἐγχεῖ χαλκείῳ Λέλεγας καὶ 'Γρῶας ἐναίρειν. 
“ 3 Υ̓ 3.9 “- 2 7, 3) 

τῷ οὐκ ἔστ᾽ ᾿Αχιλῆος ἐναντίον ἄνδρα μάχεσθαι" 

αἰεὶ γὰρ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει. 

καὶ δ᾽ ἄλλως τοῦ γ᾽ ἰθὺ βέλος πέτετ᾽, οὐδ᾽ ἀπολήγει 
Ν Ν ΟΣ ,ὔ , » ἊΝ ’ 

πρὶν χροὸς ἀνδρομέοιο διελθέμεν. εἰ δὲ θεός περ 
“ ’ὔ , , ον ἰ ὌΝ 

σον τείνειεν πολέμου τέλος, οὐ κε μᾶλα ρέα 
7 Ρ 39.» 3 7 5) “5. 39 

νικήσει᾽, οὐδ᾽ εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ᾿Απόλλων' 
««. “, Ἂ ΔΝ, Ν ἊΝ “- 3 , 
ἥρως, ἀλλ΄ ἂγε καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν 

εὔχεο" καὶ δὲ σέ φασι Διὸς κούρης ᾿Αφροδίτης 

ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστιν" 

ἡ μὲν γὰρ Διός ἐσθ᾽, ἡ δ᾽ ἐξ ἁλίοιο γέροντος. 

ἀλλ᾽ ἰθὺς φέρε χαλκὸν ἀτειρέα, μηδέ σε πάμπαν 
λευγαλέοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ." 

ἃ ΟΠ ΤῸΝ Υ̓ , » ΄ “ (ὴς εἰπὼν ἔμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαῶν, 
΄“ Ν Ν , , “-“ 

βῆ δὲ διὰ προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ. 

84 ὑπίσχεο ΑΥ. ὈΘΆΤΑ ΒΟ ΝΙΤ ν! νῦν; ὑπέσχεο νυν. 

85 

ροο 

95 

τοο 

Ιο5 

Ὁ (ᾧ 

99 ἰθὺς ῬΊΡΤ ΑΒ αενν!2 Δ]. ΙΟοΟ διελθεῖν ΟΡΑΒΟΝ: 
ΤΟΙ οὔ κεμάλαιΙ ΔΒΟΊΤ ΝΙΝ ; οὔ μέ κε μάλα Ἀ: με εεί. 

δεῖα Ὁ Ὁ ΔῈ 
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οὐδ’ ἔλαθ᾽ ᾿Αγχίσαο πάϊς λευκώλενον Ἥρην 
2 Ἅ .« ΦΌΝ 5) ὮΝ »] Ν » “- 

ἀντία Πηλεΐωνος ἰὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν" 
ς Ἄ δ ΝΣ Ν Ν ΄“- “᾿ 

ἢ ὃ ἂμυδις στήσασα θεοὺς μετὰ μῦθον ἔειπε" 
πιο. Χ 

“ φράζεσθον δὴ σφῶϊ, Ποσείδαον καὶ ᾿Αθήνη. 115 
2 Ν ς ,ὔ “ Υ̓ , » 

ἐν φρεσὶν ὑμετέρῃσιν, ὅπως ἔσται τάδε ἔργα. 

Αἰνείας ὅδ᾽ ἔβη κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ 
ἼΣ ἴρΣ “ 

ἀντία Πηλεΐωνος, ἀνῆκε δὲ Φοῖβος ᾿Απόλλων. 
5 ϑτο α, 3 « “ 7 2 “ 2 ζ, 

ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ἡμεῖς πέρ μιν ἀποτρωπῶμεν ὀπίσσω 
ΟῚ ’ Ν 4 ἈΝ τς ͵7ὔ 3 πιο. 

αὐτόθεν" ἢ τις ἔπειτα καὶ ἡμείων ᾿Αχιλῆϊ 120 
᾽ὔ Ἅ Ν , , [ “ 

παρσταίη, δοίη δὲ κράτος μέγα, μηδέ τι θυμῷ 

δευέσθω, ἵνα εἰδῇ ὅ λέ ἄ εὐυέσθω, ἵνα εἰδῃ ὁ μιν φιλέουσιν ἄριστοι 
20 7ὔ ε 3 νι... 5.0.9. Ν ἃ Χ 

ἀθανάτων, οἱ δ᾽ αὐτ΄ ἀνεμώλιοι οἱ τὸ πάρος περ 

Τρωσὶν ἀμύνουσιν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα. 
ΕΑ [Ὁ ι πάντες δ᾽ Οὐλύμποιο κατήλθομεν ἀντιόωντες 

ΤΣ ’ τ. 7 Ν ᾽ὔ ᾽ τῆσδε μάχης, ἵνα μὴ τι μετὰ Τρώεσσι πάθῃσι 

σήμερον" ὕστερον αὖτε τὰ πείσεται ἅσσα οἱ Αἶσα 
γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ. 

5: 3). (5) ἊΝ 3 “ ἴον 5 Ψ 3 “ 

εἰ δ᾽ Αχιλεὺς οὐ ταῦτα θεῶν ἐκ πεύσεται ὀμφῆς, 

δείσετ᾽ ἔπειθ᾽, ὅτε κέν τις ἐναντίβιον θεὸς ἔλθη 130 
“ λον 9, 

ἐν πολέμῳ: χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς." 

Τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 
«ὦ Ἂς ,ὔ Ν. ’ὔ νον ᾽ὔ μ Ήρη, μὴ χαλέπαινε παρὲκ νόον" οὔδέ τί σε χρή. 

οὐκ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι θεοὺς ἔριδι ξυνελάσσαι 
ε Ἷ Ν 4 

ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἶμεν" 135 

ἀλλ᾽ ἡμεῖς μὲν ἔπειτα καθεζώμεσθα κιόντες 
2 Ϊ 2 ΄ ᾽ὔ Ὁ ἢ 7 

ἐκ πάτου ἐς σκοπιήν, πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 
“Ἀ. - 9 

εἰ δέ κ᾿ ἔΑρης ἄρχωσι μάχης ἢ Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
τ - “- 

ἢ ̓ Αχιλῆ᾽ ἴσχωσι καὶ οὐκ εἰῶσι μάχεσθαι, 

αὐτίκ᾽ ἔπειτα καὶ ἄμμι παρ᾽ αὐτόθι νεῖκος ὀρεῖται 140 

114 ἡ Αγ. οςοἀά. : ἦ Ζεη. στήσασα ΑΥ. (καὶ αἱ πλεῖσται) : καλέσασα 
Ζεη. ςοἀά. μετὰ μῦθον ἔειπε) ῥεῖα ζώοντας Ζεῃ. 125-128 δίῃ. Αγ. 

135 οπη. να]ρ. : ΠΕΡ. Ῥνᾶϊναὶ 138 ἄρχωσι ΔΑΥ. }᾽.ς ΟῬ 

ΒΘΝ νυ 1 εξ ἄρχῴσι Αι: ἄρχηῃσι ΖΘη: νι]ϑ: ἢ] ἰδὲ σ: 
καὶ Μ9 εἰ δέ κεν ὧς ἄρχωσιν Αρης καὶ Φοῖβος ᾿Απόλλων ν.]. 501 
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φυλόπιδος" μάλα δ᾽ ὦκα διακρινθέντας ὀΐω 

ἂψ ἴμεν Οὔλυμπόνδε θεῶν μεθ᾽ ὁμήγυριν ἄλλων, 
ε ’ ε Ν. Ν 5 ζ [, 39 ἡμετέρῃς ὑπὸ χερσὶν ἀναγκαίηφι δαμέντας. 

ἃ Υ 7 ε 7 ᾽ὔ 
ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο κυανοχαίτης 

τεῖχος ἐς ἀμφίχυτον Ἡρακλῆος θείοιο, 145 
ὑψηλόν, τό ῥά οἱ Τρῶες καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη 

’’ὕ Μ δὴ “ ς ἊΝ 3 ’ 

ποίεον, οφρα τὸ κῆτος ὑπεκπροφυγὼν ἀλεαῖιτο, 

ὁππότε μιν σεύαιτο ἀπ᾽ ἠϊόνος πεδίονδε. 

ἔνθα Ποσειδάων κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο καὶ θεοὶ ἄλλοι, 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἄρρηκτον νεφέλην ὦμοισιν ἕσαντο" 150 

οἱ δ᾽ ἑτέρωσε καθῖζον ἐπ’ ὀφρύσι Καλλικολώνης 
ἀμφὶ σέ, ἤϊε Φοῖβε, καὶ ΓΑρηα πτολίπορθον. 

ὰ ε ΄ (55). ΚΔ ΤΡΡΑ 7, , 
ὡς οἱ μὲν ῥ΄ὶΪ ἑκάτερθε καθήατο μητιόωντες 

’ 5 ,ὔ Ν 7 ω βουλὰς" ἀρχέμεναι δὲ δυσηλεγέος πολέμοιο 

ὄκνεον ἀμφότεροι, Ζεὺς δ᾽ ἥμενος ὕψι κέλευε. 155 

Τῶν δ᾽ ἅπαν ἐπλήσθη πεδίον καὶ λάμπετο χαλκῷ, 
3 “- 5.) ὦ Ν “-“ ΄ 
ἀνδρῶν ἡδ ἵππων" κάρκαιρε δὲ γαῖα πόδεσσιν 
3 4 5) ᾽ὕ 3. δ 5.50 ὀρνυμένων ἄμυδις. δύο δ᾽ ἀνέρες ἔξοχ᾽ ἄριστοι 

ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι, 

Αἰνείας τ᾽ ᾿Αγχισιάδης καὶ δῖος ᾿Αχιλλεύς. τόο 
Αἰνείας δὲ πρῶτος ἀπειλήσας ἐβεβήκει, 

νευστάζων κόρυθι βριαρῇ: ἀτὰρ ἀσπίδα θοῦριν ρυθι βριαρῇ: ἀτὰρ ρ 
’ ͵ “ 7 7 πρόσθεν ἔχε στέρνοιο, τίνασσε δὲ χάλκεον ἔγχος. 

Πηλεΐδης δ᾽ ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὥς, 
, Ψ ἈΠ ΟΝ, 3 , 6 σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν τό5 

ἀγρόμενοι πᾶς δῆμος" ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων 
" 5) 5) ( ,ὔ ΟΣ ..2 7 9 [ο ἔρχεται, ἀλλ᾽ ὅτε κέν τις ἀρηϊθόων αἰζηῶν 
δουρὶ βάλῃ, ἐάλη τε χανών, περί τ᾽ ἀφρὸς ὀδόντας 

, 2 , ῇ ε » “ " ἐϑὴ γίγνεται, ἐν δὲ τὲ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ, 

οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμφοτέρωθεν 170 

143 ἀναγκαίηφι 11.1.9 ΜΈ ΜΙ νΊ!, ν.]. 1ηῃ. Α : ἀνάγκῃ ἶφι νιιἷρ. : ἀναλ- 
κίῃσι τ Ν5 1 155 ὄκνεον ν.]. απί.) 1,18 Τ : ὥκν. ςεί. 158 ἄμυδις 
δὲ καὶ ὅ Ρ11 173 163 τινάσσων 5. ΡΠ 09 166 κρειῶν ἐρατίζων 
Ὧν 0010 νἙ ἃ 55. (Λ 551, Ρ 66ο) 170 πλευρά ἀμφοτέρωσε ν. ]. 
δηί., ἢ Ὁ9 νι 



90. ΤΑΧΎ ΟΣ, ἢ 

,ὔ εΝ 5 ΗΝ 3 Ἷ 7 

μαστίεται, ἑὲ δ᾽ αὑτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι, 
,ὔ ᾽ “ἍΝ 7 7 Μ ΄ 

γλαυκιόων δ᾽ ἰθὺς φέρεται μένει, ἣν τινα πέφνῃ 
5 “ “Ὁ 5) Ν Ν) ͵7] γ) ς ᾽ὔ 

ἀνδρῶν, ἢ αὐτὸς φθίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ: 
ὰ 3 ον 7, Ν Ν 3 ΄ ὡς ᾿Αχιλῆ᾽ ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 

ἀντίον ἐλθέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο. 175 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
Α ᾽ [ἢ “- 3 ᾽ὔ 

τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 

“ Αἰνεία, τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼν 

ἔστης; ἢ σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει 
2 ’ [2 3 ε ’ ἐλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισι 180 

“-“ “ ͵ Φ0- τῆν » ΜΉ ἋἍ 

τιμῆς τῆς Πριάμου; ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ᾽ ἐξεναρίξης, 

οὔ τοι τοὔνεκά γε ΤΙρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει" 
ΦΕΟΝ ’ τς “ ς ϑ 69} ΦΊΟΣ 9 ’ὔ 

εἰσὶν γὰρ οἱ παῖδες, ὁ ὃ ἔμπεδος οὐδ᾽ ἀεσίφρων. 
3 7 ’ὔὕ ΤΕΥ ΟΣ , “ἵ » 

ἡ νύ τί τοι Ἴρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, 

καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαι, 185 

αἵ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ᾽ ἔολπα τὸ ῥέξειν μ [ ῃη ᾿ Χ “ ρ Ε 9 

[4 7 ΄' 

ἤδη μὲν σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι. 

ἢ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα 

σεῦα κατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι 
72 ’, 3 Ν - ᾽ὔ ’, 

καρπαλίμως; τότε ὃ οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων. 190 
νον 4, 9 Ν ε 7 ον ςς » Ν Ν 

ἐνθεν ὃ ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες" αὐτὰρ ἐγὼ τὴν 

πέρσα μεθορμηθεὶς σὺν ᾿Αθήνῃ καὶ Διὶ πατρί, 

ληϊάδας δὲ γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας 
3 Ο ΞΟΝ ὡς Ν 3 7 ὧν δ τὰ 

γον" ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐρρύσατο καὶ θεοὶ ἀλλοι. 

ἀλλ᾽ οὐ νῦν ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷ 195 
! 9 ᾿ ΟἿ Τὴ ΤῸ 5 7 ὔ 

βάλλεαι" ἀλλὰ σ᾽ ἔγωγ ἀναχωρήσαντα κελεύω 
2 Ν 5. 9 ,, 4“ 3. .0.9 “ 

ἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ ἀντίος ἵστασ᾽ ἐμεῖο, 
’ὔ Ἁ “ ε Ν 7 ΄ ἐπ 32 

πρίν τι κακὸν παθέειν" ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας ἀπαμείβετο φώνησέν τε" 

ἘΠῚ ἐεὲὶ αἱὲν Β: αἰεὶ [Ὁ 10 115 ὃ: ἐν ἃ :- γδ ν᾿ μαχέσασθαι Ὁ ἃ 
5 Τὰ 4]. : καχέεσθαι νιυρ. 178 τί νυ ἈΚ 18ο-86 δ1ῃ. 
Ατ. τ85 καλὸν] ἐσθλὸν ο 6 ξᾳ Α ΒἘ ( ΔΙ]. 187] φόβησα ῬΟ ἔὃ» 
ΑΒσνινι 188 ἄπο] ἔπι ΑτὶΞίορῃ. ΒΕ πίαπιιβ Ὁ ῃϊα 1900 τότε] 
πρὶν ἘΠ. Μ. 345. 36 ΙΟῚ κεῖθεν [)επι. ὅς ερ5. 84Ρ. ϑίγαν. 607 
τοβταθὃ δίῃ, Ασ. 195 νῦν ἐρύεσθαι Ατ. αὶ Μ'2 ν18 ; νῦν σε ῥύεσθαι 
να]ρ. 



ὁ. ἸΛΙΆΔΟΣ 

“ - ’ , ἢ 

“ Πηλεΐδη, μὴ δὴ ἐπέεσσί με νηπύτιον ὡς 200 

ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἶδα καὶ αὐτὸς 
3 Ν , 3..9 »ἤ 7 

ἡμὲν κερτομίας ηὃ αἴσυλα μυθήσασθαι. 
5 7 2 “- 

ἴδμεν δ᾽ ἀλλήλων γενεήν, ἴδμεν δὲ τοκῆας, 
’, 3.09 “, “ ΄- ϑ ,ὔ 

πρόκλυτ᾽ ἀκούοντες ἔπεα θνητῶν ἀνθρώπων" 

ὄψει δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω σὺ ἐμοὺς ἴδες οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἐγὼ σούς. 205 
Ν ἊΝ ἊΝ “ 9 κῃ Υ “5 φασὶ σὲ μὲν [Πηλῆος ἀμύμονος ἔκγονον εἶναι, 

μητρὸς δ᾽ ἐκ Θέτιδος καλλιπλοκάμου ἁλοσύδνης" 
ϑῃς τῆι ») Ν ὰΝ “ 3 ’ὔ 

αὐτὰρ ἐγὼν υἱὸς μεγαλήτορος Αγχίσαο 
" 3 , ,ὔ , Ὁ 5.5. , 

εὔχομαι ἐκγεγᾶάμεν, μήτηρ δέ μοί ἐστ ᾿Αφροδίτη" 

τῶν δὴ νῦν ἕτεροί γε φίλον παῖδα κλαύσονται 210 

σήμερον" οὐ γάρ φημ᾽ ἐπέεσσί γε νηπυτίοισιν 
Ὁ δ 5 " 

ὧδε διακρινθέντε μάχης ἐξ ἀπονέεσθαι. 
ΟῚ 3. ΠΧ.) Ν “ ,ὔ » »᾽ 5Ἂς δῷ. ἡ 

εἰ δ᾽ ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῇς 
« “ ἐκ Ν , 52 » 
ἡμετέρην γενεὴν, πολλοὶ δὲ μιν ἄνδρες ἴσασι: 

Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς, 21 ι 
κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὔ πω Ἴλιος ἱρὴ 
5) ᾽ὔ ’ ’ » 5 

ἐν πεδίῳ πεπόλιστο, πόλις μερόπων ἀνθρώπων, 
ὕ 7 ἀλλ᾽ ἔθ᾽ ὑπωρείας ᾧκεον πολυπίδακος Ἴδης. 

Δάρδανος αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν ᾿Εριχθόνιον βασιλῆα, 
ὃς δὴ ἀφνειότατος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων" 220 

τοῦ τρισχίλιαι ἵπποι ἕλος κάτα βουκολέοντο 
ἢ - θήλειαι, πώλοισιν ἀγαλλόμεναι ἀταλῇσι. 

τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο βοσκομενάων, 
ἵππῳ δ᾽ εἰσάμενος παρελέξατο κυανοχαίτη" : μενος παρ χαίτῃ 
αἱ δ᾽ ὑποκυσάμεναι ἔτεκον δυοκαίδεκα πώλους. 225 
αἱ δ᾽ ὅτε μὲν σκιρτῷεν ἐπὶ ζείδ ἄ μ ρτῷεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν, 
Μ 3. ΄, Ν ΄ 5. Ν , 

ἄκρον ἐπ ἀνθερίκων καρπὸν θέον οὐδὲ κατέκλων" 
5 »ὴν ἴγὸ Ν “ ΠΕΡῚ 3 7 “- ἣ 

ἀλλ΄ ὅτε δὴ σκιρτῷεν ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης, 

200 μ᾽ ἐπέεσσί γε εοάά. : μ᾽ οπι. (αἱ 5 205-209 δἰἢ. Αγ. 
215 αὖ] ἂρ 5:1 Δ. 55. ΝΕ Ψ! ηθ 218 πολυπιδάκου 5 11 τὰ ΑΔ ΠΊΑΓΡ. 
Β Ὁ εἷἰ. ΡΙας. [νερρ. ὅϑ8ι ε, ϑίγαεϊ. 592 (εἶ. 59) 222 ἅπαλοῖσι Νίας 
(σι ΠΕ Ὁ τὴς τῇ 

νεγβϑπΠ ἐν μαλακῷ λειμῶνι καὶ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν 
Ῥοβὲ 523 δαά. 1, ροβὲ 254 ς Μ Μιῦνιο 224 ἐμίγη φιλότητι καὶ 
εὐνῇ ν.]. ἀπί. 2:28 δὴ] δὲ Δτ. ΝΈνΝΙ 



20. [ἹΛΙΑΔΟΣΎΥ 

ἄκρον ἐπὶ ῥηγμῖνος ἁλὸς πολιοῖο θέεσκον. 
Τρῶα δ᾽ ᾿Εριχθόνιος τέκετο Γρώεσσιν ἄνακτα" 

᾿ ἈΝ 3 Ων - “ Ὁ) Ἂ 3 , Τρωὸς δ᾽ αὖ τρεῖς παῖδες ἀμύμονες ἐξεγένοντο, 

ἾΧλός τ᾽ ᾿Ασσάρακός τε καὶ ἀντίθεος Γανυμήδης, 
ὃς δὴ κάλλιστος γένετο θνητῶν ἀνθρώπων" 
τὸν καὶ ἀνηρείψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν 

ἤ δ΄ Ὄ Ὁ. 5 , ,ἷ 

κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἵν ἀθανάτοισι μετείη. 

Ἶλος δ᾽ αὖ τέκεθ᾽ υἱὸν ἀμύμονα Λαομέδοντα" 

Δαομέδων δ᾽ ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε 

Λάμπον τε Κλυτίον θ᾽ ἹἹκετάονά τ’, ὄζον "Αρηος" 
᾿Ασσάρακος δὲ Κάπυν, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αγχίσην τέκε παῖδα" 
αὐτὰρ ἔμ᾽ ᾿Αγχίσης, Πρίαμος δὲ τέχ᾽ Ἕκτορα δῖον. 

ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. 
Ζεὺς δ᾽ ἀρετὴν ἄνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε, 

ὅππως κεν ἐθέλῃσιν: ὁ γὰρ κάρτιστος ἁπάντων. 
3 9. οὖ 7 “ [4 ΓΝ Ὁ“ 

ἀλλ᾽ ἄγε μηκέτι ταῦτα λεγώμεθα νηπύτιοι ὥς, 
ε ΕΣ ..5, , ς 7 “. “ 

ἑσταότ᾽ ἐν μέσσῃ ὑσμίνῃ δηϊοτῆτος. 
γ᾽ Ν » 7 3 7, 7 

ἐστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθήσασθαι 
᾽ὔ .. ΄' πολλὰ μάλ᾽, οὐδ᾽ ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο. 

στρεπτὴ δὲ γλῶσσ᾽ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ᾽ ἔνι μῦθοι 
-“ 2 , Ν ἈΝ Ν Υ̓ ἈΝ 

παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα. 

ὁπποῖόν κ᾽ εἴπῃσθα ἔπος, τοῖόν κ᾿ ἐπακούσαις. 
3 ἊΝ ᾿ ΜΝ Ν ’ὔ “ον »} Ιὰ 

ἀλλὰ τίη ἐριδας καὶ νείκεα νῶϊν ἀνάγκη 
“- δ 7 3 [4 “ “-“ 

νεικεῖν ἀλλήλοισιν ἐναντίον, ὥς τε γυναῖκας, 
σ“ “ ἴ ’ αἵ τε χολωσάμεναι ἔριδος πέρι θυμοβόροιο 

νεικεῦσ᾽ ἀλλήλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦ ἤλῃσι μέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι, 
3 . 

πόλλ᾽ ἐτεά τε καὶ οὐκί: χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει. 
». “ 3 ᾿' Εν. 9. ᾽ὔ 5 ͵ “ ἀλκῆς δ᾽ οὔ μ᾽ ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα 

πρὶν χαλκῷ μαχέσασθαι ἐναντίον: ἀλλ᾽ ἄγε θᾶσσον 

231 ἀμύμονος ΔΘ ἶν 234 καὶ] μὲν ν. 1. ἀηΐ. (κατ᾽ ἔνια) 

230 

235 

240 

245 

255 

243 κάρτιστος] κ᾽ ὄχ᾽ ἄριστος ΟΡ Δ Β ( Μ|Ὸ ΝῚ ψ1 γιῦ 251-255 αδἰῇ. 
Αγ. 251 νείκεα] ὀνείδεα ν. 1. ἴῃ Α 255 πόλλ᾽ ἐτεά τε νι]Ρ-. : 
πολλὰ τάτεΟῬΑΒ ΟΝ: πόλλ᾽ ἔτ᾽ ἐόντα τὰ δ᾽ οὐκί 103, ΣΈ τηρ. : πόλλ᾽ 
ἐόντα τε καὶ οὐκί 1,18 ο ΝΈ : πολλά τ᾽ ἐόντα Δ΄. 'ν. 256 μεταστρέψεις 
ΟΡΑΒΟΝ: 

ΗΟΜ. 11... 183-94 



0. ΓἸΛΔΤΑΛΘΙΣ ἢ: 

’ὔ 

γευσόμεθ᾽ ἀλλήλων χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν.᾽" 

Ἦ ῥα, καὶ ἐν δεινῷ σάκει ἤλασεν ὄβριμον ἔγχος, 
Ι͂ ἢ Ι͂ 5 Ν ’ὔ δΝ 2 “ 

σμερδαλέῳ’ μέγα δ᾽ ἀμφὶ σάκος μύκε δουρὸς ἀκωκῇ. 26ο 
.᾿ Ἂ᾽ Πηλεΐδης δὲ σάκος μὲν ἀπὸ ἕο χειρὶ παχείῃ 

ΕἾ ΄ “4 Ν ’ ΥΝ 

ἔσχετο ταρβήσας" φάτο γὰρ δολιχόσκιον ἔγχος 

ῥέα διελεύσεσθαι μεγαλήτορος Αἰνείαο, 
᾽ὔ ΣΤ  Χ  ΠὉ.) ’ Ν ΄ ἿΝ Ν ἈΝ 

νήπιος, οὐδ ἐνόησε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν 
Ξε 3. ΠΕ Ὁ Ὁ Ν “ 2 , “ ὡς οὐ ῥηϊδι ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα 265 
Ψ (, “ ,ὔ ΦΟ 3, τ ’ὔ 

ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι οὐδ᾽ ὑποείκειν. 
53.ῸΝ » 3 3 » .«᾿ Μ » 

οὐδὲ τότ᾽ Αἰνείαο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος 

ῥῆξε σάκος" χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο" 
5) Ν ’ὔ Ἂς ΝΥ ἊΝ γε ς Ὁ δος ἀρ ΡΟ “ 

ἀλλὰ δύω μὲν ἐλασσε διὰ πτύχας, αἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἔτι τρεῖς [ 

ἦσαν, ἐπεὶ πέντε πτύχας ἤλασε κυλλοποδίων, 270 

τὰς δύο χαλκείας, δύο δ᾽ ἔνδοθι κασσιτέροιο, 
Ν Ν ’ , τς ὦ ὙΠ { “ τὴν δὲ μίαν χρυσέην, τῇ ῥ᾽ ἔσχετο μείλινον ἔγχος. 

Δεύτερος αὖτ᾽ ᾿Αχιλεὺς προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 
Ν ’ 9 ζ 5.15 7 Ι 35. 5. καὶ βάλεν Αἰνείαο κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

᾿ 95 ἡ ’ Ξε ’ ’ ’ 
ἄντυγ᾽ ὕπο πρώτην, ἣ λεπτότατος θέε χαλκός, 275 

, ΟΣ ᾿ « Ν. ’ ς ἊΣ Ν 

λεπτοτάτη δ᾽ ἐπέην ῥινὸς βοός" ἢ δὲ διαπρὸ 

Πηλιὰς ἤϊξεν μελίη, λάκε δ᾽ ἀσπὶς ὑπ᾽ αὐτῆς. 
Αἰνείας δ᾽ ἐάλη καὶ ἀπὸ ἕθεν ἀσπίδ᾽ ἀνέσχε 

’ὔ 3 ’ ΝΘ, ας ϑτας 3. ὍΝ ᾽ 

δείσας" ἐγχείη δ᾽ ἀρ᾽ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαΐῃ 
, , ἔστη ἱεμένη, διὰ δ᾽ ἀμφοτέρους ἕλε κύκλους 280 

ἀσπίδος ἀμφιβρότης" ὁ δ᾽ ἀλευάμενος δόρυ μακρὸν 
» Ν 2. ες , ,ἷ 3 “ ἔστη, κὰδ δ᾽ ἄχος οἱ χύτο μυρίον ὀφθαλμοῖσι, 

"ἷ ταρβήσας ὅ οἱ ἄγχι πάγη βέλος. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

259 σάκεϊ ἔλασ᾽ Αγ. χάλκεον Ῥᾶποτ 26ο σμερδαλέον 5 1 
ἀκωκῇ ΟΟΑ ΒΟ 115Ν1 4].: ἀκωκή ναΐρ. 261 ἕο] οὗ Ζεηῃ. 

263 ῥέα Ατ. Ἡ : ῥεῖα να]. διελεύσεσθαι δ᾽ Ἀ1 8]. : δ᾽ ἐλεύσεσθαι 
ναΐϊρ. 565 δῶρα) ἔργα ν.]. τηΐ. 260-272 εἰῇ. ΑΓ. 4Α]., οπ]. 
αα]άδπὶ επί, (προηθετοῦντο παρ᾽ ἐνίοις τῶν σοφιστῶν, ἐν ἐνίοις δὲ οὐδὲ ἐφέ- 
ροντο Τὴ 26ο ἔλασσε] θλάσσε αι. 5 Β Αυϊοςπίποπ 840. Ῥογρῖι. 
8ΔΡ. Επδι,, ῬΙΤ ος, : ἔθλασε (Ια σοτΓ. 272 μείλινον ΟΘ5ΡΑ ΒΟ 
48].: χάλκεον να ]δ. ΡῬΙῸ 273-274 

δεύτερον αὖτ᾽ ᾿Αχιλεὺς μελίην ἰθυπτίωνα 
ἀσπίδα νύξ᾽ εὔχαλιον ἀμύμονος Αἰνείαο 

Ζεη. (μελίῃ ἰθυπτίωνι εοπὶ. εν πε) 



90. ἸΛΙΑΔΟΣ Ὺ 

. Ν. 3 ὰ 5 ’ 7ὔ 5 7, ἐμμεμαὼς ἐπόρουσεν ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξύ, 

σμερδαλέα ἰάχων" ὁ δὲ χερμάδιον λάβε χειρὶ 285 
Αἱ ’, , Ν ἁ 3 ὃ ’ὔ ὍΣ ὃ , 

!Ψψείας, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροιεν, 
»" “ ’ὔ 9. κά, ε , εἰ Ἂν ων 

οἵοι νῦν βροτοί εἰσ" ὃ δέ μιν βέα πάλλε καὶ οἷος. 
Ν 2 ν; Ν 3 Ἅ Ι , ἔνθα κεν Δἰνείας μὲν ἐπεσσύμενον βάλε πέτρῳ 
“Ὁ ’ 3 ιΧκ ᾿) ’ εν Ν » 

ἢ κόρυθ᾽ ἠὲ σάκος, τὸ οἱ ἤρκεσε λυγρὸν ὄλεθρον, 

τὸν δέ κε Πηλείδης σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα, 295 
3 ς Ἅ{,...5 5 δὰ ,ὔ 3 ,ὔ 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 
ΘᾺ 5... ὩΣ “ Ν “ δ 

αὐτίκα δ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς μετὰ μῦθον ἔειπεν" 
«« ἃ ’ μν ᾽: ’ὔ 5 ΄ὔ ὦ πόποι, ἡ μοι ἄχος μεγαλήτορος Αἰνείαο, 

ὃς τάχα Πηλεΐωνι δαμεὶς "Αἰδόσδε κάτεισι, 

πειθόμενος μύθοισιν ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο, 295 
’ἤ ϑίθ Κ ζ, ς 7 Ν » 

νήπιος, οὐδὲ τί οἱ χραισμήσει λυγρὸν ὄλεθρον. 
Ἅ Ν ’ὔ “ τ 3 [4 ν᾽ 7ὔ 

αλλὰ τίη νῦν οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει, 
ἊΝ [μ 3.2.9 ’, 5 ’ , 2 ΦΌΡΑ, 

μὰψ ἕνεκ ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισμένα δ᾽ αἰεὶ 

δῶρα θεοῖσι δίδωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν; 
2 5.5.3} 5. Ὁ “ , {ἶνες 7 3 ,ὔ 

ἀλλ᾽ ἂγεθ᾽ ἡμεῖς πέρ μιν ὑπὲκ θανάτου ἀγάγωμεν, 390 
[ 

μή πως καὶ Κρονίδης κεχολώσεται, αἴ κεν ᾿Αχιλλεὺς 
,»: ,ὕ ’, ’ γι 1.9 ἌΝ , 

τόνδε κατακτείνῃ" μόριμον δέ οἵ ἐστ᾽ ἀλέασθαι, 
ΨΜ Δ ΥΡΑ Ν ἌΝ, Ψ, 
οφρα μὴ ἄσπερμος γενεὴ καὶ ἄφαντος ὄληται 

͵ ἢ Δαρδάνου, ὃν Κρονίδης περὶ πάντων φίλατο παίδων, 
ὰ ὦ ΟῚ Υ͂ “π᾿ ,ὔ 

οἱ ἔθεν ἐξεγένοντο γυναικῶν τε θνητάων. 305 
δ Ν ᾿ Ν » ’ὔ 

ἤδη γὰρ ἸΠριάμου γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων" 

νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει 
καὶ παίδων παῖδες, τοί κεν μετόπισθε γένωνται." 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη" 
«ς 5 Ὑ ΡῚ Φ»Ν Ν Ν Ἁ “ ’ 

ἐννοσίγαι᾽, αὑτὸς σὺ μετὰ φρεσὶ σῇσι νόησον 310 

Αἰνείαν, ἤ κέν μιν ἐρύσσεαι, ἢ κεν ἐάσῃς 
Πηλεΐδῃ ᾿Αχιλῆϊ δαμήμεναι, ἐσθλὸν ἐόντα. 

288 ἐπεσσύμενος οἕ5' Ν' ν 2906 τί] τίς ς; 55. 303 ἄφαντος 
γενεὴ δμηθέντος ὄμηται Δ΄. 5 ΡΠ 9 ἄσπερμος . . . μετόπισθεν Μαχ. 
Τντ. 96. 9 306 ἤχθαιρε Ατ]δίορῇ. : -εἰιρε 1 307 γένος πάν- 
τεσσιν ἀνάξει 5|τ8}0. 6οϑ : Αἰνείω γενεὴ π. ἀἁ 58 Τ 808 γένωνται] 
λίπωνται ν. ]. ἀηΐ. (αἱ διὰ τῶν πόλεων), Ὁ5 812 οἵῃ. 05 ΠΣ 
ἊΣ ΒΟ 5: 

ΠΩΣ 



90. ΠἸΛΤΑΔΟΣ 

Μ Ν Ἂ ι.ο ’ 5 ᾽ “ 
ἦτοι μὲν γὰρ νῶϊ πολέας ὠμόσσαμεν ὅρκους 

πᾶσι μετ᾽ ἀθανάτοισιν, ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη, 
’ Φ ϑυσαΝ, ’ὔ 3) Ἢ Ν τὴ μή ποτ᾽ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, 315 

ϑύ τε ΕΑ Ὡς Ἃ “- Ν “- ἴᾺ 
μηδ ὁπότ᾽ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 

Ψ Ἢ 3. 1.05 7.. Ὸ 3 ΄“ 29 

καιομένη, καίωσι δ᾽ ἀρῆϊοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 
ἘλυΕΙ3 ΨὮ Υ Ι ἈΡν ϑνΣ ανΝς ’ 5 ἰφ βῆ ῥ᾽ ἵμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων, 

ἷξε δ᾽ ὅθ᾽ Αἰνείας ἠδ᾽ ὁ κλυτὸς ἤεν ᾿Αχιλλεύς. 320 

αὐτίκα τῷ μὲν ἔπειτα κατ᾽ ὀφθαλμῶν χέεν ἀχλύν Ὁ ἸΟΥΟΧΙ Ἀύσοτο 
Πηλεΐδῃ ᾿Αχιλῆϊ' ὁ δὲ μελίην εὔχαλκον 
3 7, 2 , ΄, 53 ’ὔὕ ἀσπίδος ἐξέρυσεν μεγαλήτορος Αἰνείαο" 

Ν ἊΝ Ἂν ’ “ 32 “ 5 
καὶ τὴν μὲν προπάροιθε ποδῶν ᾿Αχιλῆος ἔθηκεν, 

Αἰνείαν δ᾽ ἔσσευεν ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ᾽ ἀείρας. 325 
πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων 
Αἰνείας ὑπερᾶλτο θεοῦ ἀπὸ χειρὸς ὀρούσας, 
φὉ ὙΌΣ ΨΕΡ ἘΡ ΣΟ. Ν ἢ... , 

ἵξε ὃ ἐπ ἐσχατιὴν πολυαῖΐκος πολέμοιο, 
Μ ’ὔ ’ ὔ “Δ 

ἔνθα τε Καύκωνες πόλεμον μέτα θωρήσσοντο. 
“- Ν ΡΟΣ Ζ 9 :) ,ὔ 

τῷ δὲ μάλ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε Ποσειδάων ἐνοσίχθων, 330 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“ Αἰνεία, τίς σ᾽ ὧδε θεῶν ἀτέοντα κελεύει 
5 ’ ἘΝ « ’ὔ Ι 

ἀντία [Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι, 
“Δ “΄Ἕ 6 ΄ Ν Ὡ, 9 Ι, 

ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ φίλτερος ἀθανάτοισιν; 

ἀλλ᾽ ἀναχωρῆσαι, ὅτε κεν συμβλήσεαι αὐτῷ, 335 
Ν ΔΎΟ Ν ἴω ’ὔ Μ .“. 3 Ψ: μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον "Αἴδος εἰσαφίκηαι. 
ΦΩΩΝ, 3 ᾽7ὔ 39..53 Ν [ Ν ᾽ὔ 2 ’ αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ ᾿Αχιλεὺς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπη, 

θαρσήσας δὴ ἔπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι" 
Ι “ οὐ μὲν γάρ τίς σ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιῶν ἐξεναρίξει." 

ὰ , 
Ὡς εἰπὼν λίπεν αὐτόθ᾽, ἐπεὶ διεπέφραδε πάντα. 340 

“ 3 “ “ εν αἶψα δ᾽ ἔπειτ᾽ ᾿Αχιλῆος ἀπ’ ὀφθαλμῶν σκέδασ᾽ ἀχλὺν 

317 καιομένη καίωσι ΞΑ 55. 1 ΝΤΜϑΜ'ΡΒ νὸ ν!ὸ; δαιομένη δαίωσι 
να]ρ. 322-524 βἴῃ. Αγ. 325 ἐπέσευεν Ὁ Ὁ Δ 52 331 τὸν καὶ 
ΕΠ]. νεικείων ΒΠΙ. Ζεη. 332 ἀτέοντα ΑΤ. (ἐν πάσαις), ντ]Ρ. : 
χατέοντα Ἀ1ᾳ1.18: ἀέκοντα οξ' : ἀκέοντα 5 34: ἀέκητι Ν' πι. τες. ΝῚ 

333 ἀντία Πηλείωνος ὑπερθύμοιο ΘἸ τὰ ῬΑ Β Ὁ Ν12: ἀντί ᾿Αχιλλῆος 
πολεμίζειν ἠδὲ ν. 1. τὰ. Δ, να]ρ. 338 τρώεσσι ΒΤ 



90. ἸΛΙΑΔΌΣΟΥ 

ι.5 “ 

θεσπεσίην" ὁ δ᾽ ἔπειτα μέγ᾽ ἔξιδεν ὀφθαλμοῖσιν, 
3 ἰ αν, κὸν Ν ἃ ’ὔ », 

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν" 

“ὦ πόποι, ἢ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" 
ΜΨ Ν ’ “- 5 ἊΝ ΄ ς 7 “- 

ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, οὐδὲ τι φῶτα 

λεύσσω, τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων. 

ἢ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν 
5 ἌΣ ΞΕ τς » Ν ᾿ 2 ῇ εν" ἀτὰρ μιν ἔφην μὰψ αὔτως εὐχετάασθαι. 

Ἁ 3 ΦΧ 1.9 ἴω 

ἐρρέτω" οὔ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι 
» ἃ Ν “ ’» 9 5 
ἐσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ Δαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας 
΄᾿ 3, 4 

τῶν ἄλλων Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλθών." 
Ξ , 
Η, καὶ ἐπὶ στίχας ἄλτο, κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ" 

[1 “ “ , ἘΠΕΝ φ ω 3 , μῆκέτι νῦν Γρώων ἑκὰς ἕστατε, δῖοι ᾿Αχαιοΐ, 
5 ΠΝ. Ἀϑ.. Ὡϑιδν ΟΝ, Υ̓ 3 9 Ν ", [ Ν ’ 
ἀλλ᾽ ἂγ᾽ ἀνὴρ ἄντ᾽ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι. 
Ρὴ 7 , “5 Ὁ ΖΈΡ. ὟΝ ἌΡ» 

ἀργαλέον δέ μοί ἐστι καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι 
3. Ἀν 9 Κρ Ν 5 , Ν - , 

τόσσουσδ᾽ ἀνθρώπους ἐφέπειν καὶ πᾶσι μάχεσθαι" 
, " 7 οὐδέ κ᾽’ ΓΑρης, ὅς περ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ᾽ ᾿Αθήνη 

Ἢ ἌΟΡ Ε, ,ὔ 2 , ΄ Ν 7, 
τόσσησδ᾽ ὑσμίνης ἐφέποι στόμα καὶ πονέοιτο" 
5 “ιν ἢἡἢἣ» Ν 2 Ν ἫΝ ᾽ὔ Ἷ 

ἀλλ᾽ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε 
Ἂ , », Υα», Ν 7 ϑί., Ὁ. ΄ 

καὶ σθένει, οὐ μ᾽ ἐτι φημὶ μεθησέμεν οὐδ΄ ἡβαιόν, 
" Ν 7 Ν (χη ϑς 7 3 » 
ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδὲ τιν οἴω 
ἡ δ , ’ [μέ δὸ Μ᾽ ἔλθ 5, ΡΣ] 
ρώων χαιρήσειν, ὃς τις σχεδὸν ἔγχεος ἐλθῃ. 

ἃ , ο) 7 ὡς φάτ’ ἐποτρύνων: 'Γρώεσσι δὲ φαίδιμος “Εἰκτωρ 
7 7 , ΝΥ φη 9 “ 

κέκλεθ᾽ ὁμοκλήσας, φάτο δ᾽ ἴμμεναι ἄντ᾽ ᾿Αχιλῆος" 
“ .«᾿ “Τρῶες ὑπέρθυμοι, μὴ δείδιτε Πηλεΐωνα. 

καί κεν ἐγὼν ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίμην" 
5 -. 3... Ἔ ». ἌΣ το. Ν 7 ζέ 5 

ἐγχεῖ δ᾽ ἀργαλέον, ἐπεὶ ἡ πολὺ φερτεροί εἰσιν. 
[ ,ὔ ᾽ὔ οὐδ᾽ ᾿Αχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύθοις ἐπιθήσει, 

Ψ ἊΣ Ν ἊΝ 4 Ἁ Ἂς Ν Ν ᾽ 

ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει. 

τοῦ δ᾽ ἐγὼ ἀντίος εἶμι, καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν, 
ΡῚ Χ “ ΝΥ 7 2 Ὑ ΄ 39 

εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ. 

350 

370 

865 ὅς κεν ἃ Α΄ 55. Ὁ Κ! ἔγχεος] ἀντίος ἃ ἢ Χ)32 365 ἴμεναι 
044. : -μμ- Ε. Μ. 467. 2ο 869 μύθοισι τέλος πάντεσσ᾽ Ὦ 17: 
3711 τοῦ τ ΟΑΒΟΝΙΝ 



“0. ΤΑ ΌΥ 

Ω ΓΝ ΤΩ ’, ε΄ 45:.95 ΄, " 3, ΜΝ 
ς φατ᾽ ἐποτρύνων, οἱ δ᾽ ἀντίοι ἔγχε ἄειραν 

δ “ », ἡ , , 5. 5». 55» Τρῶες" τῶν δ᾽ ἄμυδις μίχθη μένος, ὦρτο δ᾽ ἀυὐτή. 
Ἁ Ἂ᾿ - καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ “ἕκτορα εἶπε παραστὰς Φοῖβος ᾿Απόλλων" 

«ἐὐ Εκτορ, μηκέτι πάμπαν ᾿Αχιλλῆϊ προμάχιζε, 

ἀλλὰ κατὰ πληθύν τε καὶ ἐκ φλοίσβοιο δέδεξο, 

μή πώς σ᾽ ἠὲ βάλῃ ἠὲ σχεδὸν ἄορι τύψῃ.᾽ 

Ως ἔφαθ᾽, Ἕκτωρ δ᾽ αὖτις ἐδύσετο οὐλαμὸν ἀνδρῶν 
Ἄ πο τ Φὅ» ’ ταρβήσας, ὅτ᾽ ἄκουσε θεοῦ ὄπα φωνήσαντος. 

7 ἐν δ᾽ ᾿Αχιλεὺς Τρώεσσι θόρε φρεσὶν εἱμένος ἀλκήν, 
σμερδαλέα ἰάχων, πρῶτον δ᾽ ἕλεν ᾿Ιφιτίωνα, 

ἐσθλὸν ᾿Οτρυντείδην, πολέων ἡγήτορα λαῶν, 
Ω ,’ », ἿΝ 3 πιοο ’ 

ὃν νύμφη τέκε νηϊς Οτρυντὴϊ πτολιπόρθῳ 
Υ, ,, Ἰμώλῳ ὕπο νιφόεντι, Ὕδης ἐν πίονι δήμῳ" 

τὸν δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτα βάλ᾽ ἔγχεϊ δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
΄, Ν ’ὔ ε 3. ἢ δ“ 

μέσσην κὰκ κεφαλήν" ἡ δ᾽ ἄνδιχα πᾶσα κεάσθη, 

δούπησεν δὲ πεσών, ὃ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
{ “ 3 .«Κ Ι 3 ’ 3.1.3 - κεῖσαι, ᾿Οτρυντεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν" 

οὶ ΄ , ἊΝ , ἌΝ 3, ΑΝ ’ 
ἐνθάδε τοι θάνατος, γενεὴ δέ τοί ἐστ᾽ ἐπὶ λίμνῃ 

Γυγαίῃ, ὅθι τοι τέμενος πατρώϊόν ἐστιν, 
, Ὕλλῳ ἐπ᾽ ἰχθυόεντι καὶ Ἕρμῳ δινήεντι.᾽ 

ι 

ἃ 3 5 ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε. 
“-“ [4 τὸν μὲν ᾿Αχαιῶν ἵπποι ἐπισσώτροις δατέοντο 

Δ 5) ς Ὦ Οὐ . 5}ν 9 3 “ 4 πρώτῃ ἐν ὑσμίνῃ" ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ Δημολέοντα, 
2 Ν 5 “ , 3 , Ὁ ἐσθλὸν ἀλεξητῆρα μάχης, ᾿Αντήνορος υἱόν, 

» ἊΝ ’ [ ἊΣ ζ νύξε κατὰ κρόταφον, κυνέης διὰ χαλκοπαρῇου. 

οὐδ᾽ ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι’ αὐτῆς 
93 ἈΝ 1.5 ,ὔ ΕΣ 5 2 3) , Ν αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ᾽ ὀστέον, ἐγκέφαλος δὲ 

ἔνδον ἅπας πεπάλακτο: δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. 

ἹἹπποδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντα, 
δ ’ πρόσθεν ἔθεν φεύγοντα, μετάφρενον οὔτασε δουρί. 

57,5 

385 

598 

395 

490 

373 ἔγχε᾽ ἄειραν] ἔσταν ᾿Αχαιῶν Μ|008 γρ. Α Νἕ 385 ἔμ. εἰλτὶ 
ο 5 Νε00 179 νιν; “ὕλης ν.]. απί., ΔΕ α' Ὁ ν83 
ἐπευχόμενος ΘΒ ΕῚ ἢ» 894 ὀπισσώτροις θὴ Α νἱ ἄρ Ε ἽΕΙ 

ΔΛ537) 8395 Δηΐλέοντα ν.]. απί. 401 ἀϊξαντα 1» ΔΟαΕενΝΊ: 
ἀΐσσοντα τεῖ. 



20. ΪΛΙΑΔΟΣΎ 

τως ε ἈΝ 37... Ἀρν νν ε “ἷ “ 

αὐτὰρ ὃ θυμὸν ἄϊσθε καὶ ἤρυγεν, ὡς ὅτε ταῦρος 
ἤρυγεν ἑλκόμενος “Ἑλικώνιον ἀμφὶ ἄνακτα 
κούρων ἑλκόντων" γάνυται δέ τε τοῖς ἐνοσίχθων" 405 
ἃ ΝΜ , Ἅ1..5 ’ ἐρῖδαν ΟΠ 10) ’ ἂν Ψ “ ὡς ἄρα τόν γ᾽ ἐρυγόντα λίπ᾽ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ" 
αὐτὰρ ὁ βῆ σὺν δουρὶ μετ᾽ ἀντίθεον Πολύδωρον 

Πριαμίδην. τὸν δ᾽ οὔ τι πατὴρ εἴασκε μάχεσθαι, 

οὕνεκά οἱ μετὰ παισὶ νεώτατος ἔσκε γόνοιο, 
καί οἱ φίλτατος ἔσκε, πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα" 41ο 

Ν , 7 “- 3 Ἀ 5) ΄ δὴ τότε νηπιέῃσι ποδῶν ἀρετὴν ἀναφαίνων 
“ , - 

θῦνε διὰ προμάχων, ἧος φίλον ὦλεσε θυμόν. 

τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

νῶτα παραΐσσοντος, ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες 
χρύσειοι σύνεχον καὶ διπλόος ἤντετο θώρη ξ' 415 
2 Ν Ν 7 3.,.κ5 Ν " 93 ’ 

ἀντικρὺ δὲ διέσχε παρ ὀμφαλὸν ἔγχεος αἰχμῆ: 

γνὺξ δ᾽ ἔριπ᾽ οἰμώξας, νεφέλη δέ μιν ἀμφεκάλυψε 
, Ν Ὁ ἣΝ ΔΌΣ τ δὰ ’ὔ 

κυανέη, προτὶ οἵ δὲ λὰβ ἔντερα χερσὶ λιασθείς. 

Ἕκτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον 

ἔντερα χερσὶν ἔχοντα, λιαζόμενον ποτὶ γαί 420 βω χειν Χ : μ γαίῃ» 
4 (τς ΓΝ ΠΡ. “ 7 ϑγ103 Ἃ ϑ᾽ Ὁ, ἐγ 51. 9, ΡΟ ὦ ΝῚ 

καρ ῥὰ οἱ ὀφθαλμῶν κέχυτ᾽ ἀχλύς" οὐδ᾽ ἄρ ἐτ᾽ ἐτλη 

δηρὸν ἑκὰς στρωφᾶσθ᾽, ἀλλ᾽ ἀντίος ἦλθ᾽ ᾿Αχιλῆϊ 

ὀξὺ δόρυ κραδάων, φλογὶ εἴκελος: αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
«ε 53...3 Ὰ 3 “ Ν 3 ’ Κ » 

ὡς εἰδ, ὡς ἀνεπᾶλτο, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 
ςς 5 Ν δ. ἊΝ ἃ ΟΥΡ Ανς ἐ 3.05 [4 ,ὔ 

ἐγγὺς ἀνὴρ ὃς ἐμόν γε μάλιστ᾽ ἐσεμάσσατο θυμόν, 425 
Ψ « “Ὁ Υ̓ 7 353 ἃ Υ̓ Ἂς ὅς μοι ἑταῖρον ἔπεφνε τετιμένον" οὐδ᾽ ἂν ἔτι δὴν 

ἀλλήλους πτώσσοιμεν ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας." 
Ἦ, καὶ ὑπόδρα ἰδὼν προσεφώνεεν “Ἕκτορα δῖον" 

“ἄσσον ἴθ᾽, ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ᾽ ἵκηαι." 

Τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας προσέφη κορυθαίολος “Ἑκτωρ' 430 
τῇ ἯΙ “Πηλεΐδη, μὴ δή μ᾽ ἐπέεσσί γε νηπύτιον ὡς 

ἔλπεο δειδίξεσθαι, ἐπεὶ σάφα οἷδα καὶ αὐτὸς 

414 παραΐσσοντα δ ΟΕΪ Τ᾿ 4]. 421: τῷ ῥάτν κέχυτο χλοός θ᾽ 
Ὁ 0 γι; χόλος 2 : χρόος, γρ. 13 435 ᾿Αχιλῆϊ ῬοΥΡΑΒΟΝΙ: 
᾿Αχιλῆος νυ]ρ. 424 ὧς ἴδεν ν. 1. ἴπ Επιδί. 425 ἐπεμάσσατο 
1,,90 Νέγενθ νη 426 ἂν Ατ. Θ1 ΜΝ! : ἄρ᾽ νυΐξ. 



206.0. ΛΙΑΔΟΣΎ 

ἡμὲν κερτομίας ἠδ᾽ αἴσυλα μυθήσασθαι. 

οἶδα δ᾽ ὅτι σὺ μὲν ἐσθλός, ἐγὼ δὲ σέθεν πολὺ χείρων. 
Ρ 3. Ν “- “- 5 , “-“ 
ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται, 435 

Μ , “ “2 ΣΝ 9, Ἂ Ν [κι αἴ κέ σε χειρότερός περ ἐὼν ἀπὸ θυμὸν ἕλωμαι 
δουρὶ βαλών, ἐπεὶ ἡ καὶ ἐμὸν βέλος ὀξὺ πάροιθεν." 

Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δόρυ, καὶ τό γ᾽ ᾿Αθήνη 
“- “ “ 

πνοιῇ ᾿Αχιλλῆος πάλιν ἔτραπε κυδαλίμοιο, 
ἧκα μάλα ψύξασα" τὸ δ᾽ ἂψ ἵκεθ᾽ “Ἕκτορα δῖον, 440 

9 “ Ν ’ὔ “ ,7 φλοοςς 5 Ν 
αὐτοῦ δὲ προπάροιθε ποδῶν πέσεν. αὐτὰρ Αχιλλεὺς 

’ 
ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων, 

᾽ 

σμερδαλέα ἰάχων: τὸν δ᾽ ἐξήρπαξεν ᾿Απόλλων 
“ ] 7 “ 

ῥεῖα μάλ᾽ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ. 

τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 445 
ἔγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς δ᾽ ἠέρα τύψε βαθεῖαν. 
5 δ. εὐ Ν Ν ἣ, 2 ῇ ’ὔ ΓΗ 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἴσος, 

δεινὰ δ᾽ ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
ἐς 5 κι Σ “ Υ Ψ φ , ΝΥ ἐξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον, κύον' ἢ τέ τοι ἄγχι 
τ “ “ “- , ἦλθε κακόν' νῦν αὗτέ σ᾽ ἐρύσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 4590 
Ξ , » “Ν Ρ] “ λυ τὴν, 
ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων. 

,ὔ 2. 5 γ Α τοΣ 3 [4 

ἢ θήν σ᾽ ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, 
3, “ ,ὔἷ , 
εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθὸς ἐστι. 

“ “5. Ν. , 2 { Ψ 39 

νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω. 
ἃ 5 ἊΝ ’ὔ 3 ον 3 3 7 7] 3 Ὡς εἰπὼν Δρύοπ᾽ οὗτα κατ᾽ αὐχένα μέσσον ἄκοντι" 455 

» ἊΣ { ΄᾿ ε ἊΣ ΝΙ Ν δ 

ἤριπε δὲ προπάροιθε ποδῶν" ὁ δὲ τὸν μὲν ἔασε; 
“- .Λ 

Δημοῦχον δὲ Φιλητορίδην, ἠῦν τε μέγαν τε, 
Ν , Ν Ν. 5... δι Ν Ν " κὰγ γόνυ δουρὶ βαλὼν ἠρύκακε. τὸν μὲν ἔπειτα 

, “. , ΄ οὐτάζων ξίφεϊ μεγάλῳ ἐξαίνυτο θυμόν" 
7 “. ϊ 

αὐτὰρ ὃ Λαόγονον καὶ Δάρδανον, υἷε Βίαντος, 460 
ἄμφω ἐφορμηθεὶς ἐξ ἵππων ὦσε χαμᾶζε, 

445 ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων Μ1Ὁ, ν. 1. ἴη 07 447 οπι. 
νυΐρ. : 40. ῬοΡ ᾳΑ ΒΟ Ν' (ἐν ἄλλοις ὁ στίχος οὗτος οὐ κεῖται ΔΑ τηδΓΕ.) 

453 ἐστι] εἴη ἃ 010 : ἔλθοι 6 1 ι8 γ82 ; ἔσται Ν᾽ . 454 νῦν 
αὖ τοὺς ἄλλους 11.21.15 γ γι γιὸ γι γ82 ν᾿ 1. ἴῃ Α : νῦν δ᾽ ἄλλους Τρῶας 
Φ Ὦ: νῦν δ᾽ ἄλλους Τρώων νιΐρ. 



90 ΔΙΑ ΛΌΣΟΥ 

τὸν μὲν δουρὶ βαλών, τὸν δὲ σχεδὸν ἄορι τύψας. 

Τρῶα δ᾽ ᾿Αλαστορίδην,---ὁ μὲν ἀντίος ἤλυθε γούνων, 

εἴ πώς εὑ πεφίδοιτο λαβὼν καὶ ζωὸν ἀφείη, 
Ν ,ὔ ςε ’, .] Ἅ Ἑ 

μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας, 46- 
7 5. Ν Ἂ Μ ὰ 3 ’, Ν 

νήπιος, οὐδὲ τὸ ἤδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν" 
9 ; ΄, ΦΊΟΟΑΝ Φ ϑίοο ιν 6.9 ’ 

οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἣν οὐδ ἀγανόφρων, 
Ψ Ν ἐὸν Ὁ.) ᾽ὔ ε Ἂς [κ᾿ ’ὔ , 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐμμεμαώς: ὃ μὲν ἥπτετο χείρεσι γούνων 
Ὁ} Ν» 3 ς ὩΝ “ἣν 5)» τ 

ἱέμενος λίσσεσθ᾽,, ὁ δὲ φασγάνῳ οὗτα καθ ἡπαρ' 
5 , δι Ψ 2 Ν 7 Ὁ 3 ᾿] ΄“ ἿΞ 

ἐκ δέ οἱ ἧπαρ ὄλισθεν, ἀτὰρ μέλαν αἷμα κατ᾽ αὐτοῦ 470 
, 5 7 Ν Ν ’, »᾿ 7] 

κόλπον ἐνέπλησεν" τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε 

θυμοῦ δευόμενον" ὁ δὲ Μούλιον οὗτα παραστὰς 
δουρὶ κατ᾽ οὖς" εἶθαρ δὲ δι᾿ οὔατος ἦλθ᾽ ἑτέροιο 
αἰχμὴ χαλκείη" ὁ δ᾽ ᾿Αγήνορος υἱὸν "ἔχεκλον 

μέσσην κὰκ κεφαλὴν ξίφει ἤλασε κωπήεντι, 475 
“ » ἀὰνὶ 4 ,ὔ 7 ο' ἊΝ ἊΝ 5} 

πᾶν δ᾽ ὑπεθερμάνθη ξίφος αἵματι: τὸν δὲ κατ᾽ ὄσσε 
“, 72 ἷ Ν᾽ “ ὔ 

ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

Δευκαλίωνα δ᾽ ἔπειθ᾽, ἵνα τε ξυνέχουσι τένοντες 
2 “- “ ’ὔ 72 Ν. Ν 3} 

ἀγκῶνος, τῇ τόν γε φίλης διὰ χειρὸς ἔπειρεν 
Ψ “ γ ε ’ 7, ΄“ 7 

αἰχμῇ χαλκείῃ: ὁ δέ μιν μένε χεῖρα βαρυνθεῖς, 480 
’ὔ, 3 ε ἴ ͵ δύ οἷνΝ 3) ἣ ψ, 

πρόσθ᾽ ὁρόων θάνατον: ὁ δὲ φασγάνῳ αὐχένα θείνας 
δὰ 39 Ἀπ δν ΄ς ἢ Ν “"" 

τῆλ αὑτῇ πήληκι καρὴ βάλε" μυελὸς αὖτε 

σφονδυλίων ἔκπαλθ᾽, ὁ δ᾽ ἐπὶ χθονὶ κεῖτο τανυσθείς. 
ΦΆΊΣΑΝ, ε ΕΣ ἌΝ 3. Ὁ.5 ’ ,ὔ ε»ὔ 

αὐτὰρ ὁ βῆ ῥ᾽ ἰέναι μετ΄ ἀμύμονα [Πείρεω υἱόν, 
τὴ 7 ὰ 3 ͵ 2 , 3 ΄, 
Ρίγμον, ὃς ἐκ Θρήκης ἐριβώλακος εἰληλούθει 485 
Ν , 4 " Ι Ὁ “7. ,ὔ 

τὸν βάλε μέσσον ἄκοντι, πάγη ὃ ἐν νηδύϊ χαλκός, 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων" ὁ δ᾽ ᾿Αρηΐθοον θεράποντα 
Ων { 7 Ι 5 δ᾽ Δ". Ν 

ἂψ ἵππους στρέψαντα μετάφρενον ὀξέϊ δουρὶ 
63 ΦΙΡΕΣ ἋΣ 5... ὦ κᾺ ᾿ “ τς ( 

νύξ᾽, ἀπὸ δ᾽ ἅρματος ὦσε' κυκήθησαν δέ οἱ ἵπποι. 

Ὥς δ᾽ ἀναμαιμάει βαθέ᾽ ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ 499 

464 εἴπερ Ν' - ὅπως ΜΊ εὖ] οἱ ΝΕ 100 γὲ 467 τι] τις εἰ 
ἔτινν. 11. ἴπ Α 471 ἐνέπρησεν Ατ. ῬΒΠΟΧΟΠασ ἦτ ΜΈΤΑ 55. 
413 κατ᾿] παρ ΟΡΑΒΟΝ: 479 μέσης διὰ χειρὸς ἔλασσεν 

48ο αἰχμῇ χαλκείη ΟΕ ΞΊΤΑΒΟαε: αἰχμὴ χαλκείη τεί. 
4ϑι πρόσσ᾽ (χωρὶς τοῦ θ᾽) Ζεη. 484 ῥ᾽ οπι. ἃ 0 γψ1ΟὲΕ Πείρεως 
Ζεη. 1.10 ΝῚ τη. σ. Ῥ2Ὶ Ῥᾳ]; -ρεος 1.8 Ῥ2 436 πνεύμονι Ὁ ΟΘῚΡ»ᾳς 
ἌΡΕΝΙ 

ν᾽) 



90. ἹΛΤΙΑΔΌΣΟῪ 

οὔρεος ἀζαλέοιο, βαθεῖα δὲ καίεται ὕλη, 
’ , "» ’ 9 Ι 

πάντῃ τε κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει, 
ἃ “Ἁ Ν » “. Ωὺ 

ὡς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος, 
, :] ,ὔ εὔ, 2 Ψ - , κτεινομένους ἐφέπων" ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα μέλαινα. 

μ 

ὡς δ᾽ ὅτε τις ζεύξῃ βόας ἄρσενας εὐρυμετώπους 495 
μ “ Ἁ 4.59 , ς ς “ 

τριβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐὐκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, 
εὰὦ ᾿ 3.5 , “ ε Ν ’ ΟΣ] Ἃ 

ῥίμφα τε λέπτ᾽ ἐγένοντο βοῶν ὑπὸ πόσσ᾽ ἐριμύκων, 
ἃ ΕἾ 55...5 “ ’ 4 Ψ ὡς ὑπ ᾿Αχιλλῆος μεγαθύμου μώνυχες ἵπποι 

“ ΞΕ “ [4 ἤ ἌΡ. ΧΑ Ψ 95.ϑβ ἡ στεῖβον ὁμοῦ νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας" αἵματι δ᾽ ἄξων 

νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἷ περὶ δίφρον, 500 
ἂς ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔβαλλον 

“ 95 3. 09 ἋἍ ε ΟΣ ἀτ, “ 3 [ αἵ τ ἀπ ἐπισσώτρων" ὃ δὲ ἵετο κῦδος ἀρέσθαι 

Πηλεΐδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 

496 ἐντροχάλῳ Ὧϑ οΘ1α Ν᾽ γρ. Α Ν΄, οἱ. 65. ΩΡΡ. 505 
502 ὀπισσώτρων Ὧ᾽ 3 (οἴ. 394) 



ΙΔΊΑΔΟΣ Φ 

» 3 Ν ’ “. - “΄' Αλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἵἴξον ἐῦρρεῖος ποταμοῖο, 
Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς, 

᾽ὔ ἔνθα διατμήξας τοὺς μὲν πεδίονδε δίωκε 
Ἁ [ - 3 Ἂν 1.9 ’ὔ’ ’ 

πρὸς πόλιν, ἣ περ ᾿Αχαιοὶ ἀτυζόμενοι φοβέοντο 
᾽ν ἴον 7, “ » ,ὔ “ 
ματι τῷ προτέρῳ, ὅτε μαίνετο φαίδιμος “ Εἰκτωρ" 5 

κα Ὁ) “, , ’ ΟΣ). 5 

τῇ ῥ᾽ οἵ γε προχέοντο πεφυζότες, ἠέρα δ᾽ “Ἥρη 
ὔ ’ “ ΨΦ ᾽ ε ᾽ὔ ἊΝ 

πίτνα πρόσθε βαθεῖαν ἐρυκέμεν: ἡμίσεες δὲ 
5) Ν 93 “ Ν᾿ γΆ Ψ ἈΝ 

ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο βαθύρροον ἀργυροδίνην, 
2 ὃ᾽ » “λ “ ’) ὃ᾽ δ σοῖς θ 
ἐν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ᾽ αἰπὰ ῥέεθρα, 

ὄχθαι δ᾽ ἀμφὶ περὶ μεγάλ᾽ ἴαχον" οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ 1ο 
Υ͂ δ ἈΠ ὟΝ ε , Χ χά 
ἐννεον ἐνθα καὶ ἔνθα, ἑλισσόμενοι περὶ δίνας. 
« ΚΝ ΟΣ, Ἢ Ν ς “ Χ 2 ’, 5 ΤᾺ 

ὡς ὃ ὅθ᾽ ὑπὸ ῥιπῆς πυρὸς ἀκρίδες ἠερέθονται 
΄ Ν Ν , 3 ’ “ 

φευγέμεναι ποταμόνδε" τὸ δὲ φλέγει ἀκάματον πῦρ 
» 5 ’ Ν Ν Ἷ ἌΟΡ 

ὄρμενον ἐξαίφνης, ταὶ δὲ πτώσσουσι καθ᾽ ὕδωρ" 

ὡς ὑπ᾽ ᾿Αχιλλῆος Ξάνθου βαθυδινήεντος 15 
“ ςὕὔ, ͵ 5 ἃ [2 Ν 3 “ 

πλῆτο ῥόος κελάδων ἐπιμὶξ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν. 
ΦῈ ΣΟΝΝς ε Ν ’ Ν ᾽ὔ 5 ΚΑ Δ. Ἄν 

Αὐτὰρ ὃ διογενὴς δόρυ μὲν λίπεν αὐτοῦ ἐπ᾿ ὄχθῃ 
’, 3. ΤΆ ων 

κεκλιμένον μυρίκῃσιν, ὁ δ᾽ ἔσθορε δαίμονι ἶσος, 
, “3, Υ ἊΣ Ν Ν ΄ " 

φάσγανον οἷον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα, 
ἴω 3 Ν 

τύπτε δ᾽ ἐπιστροφάδην' τῶν δὲ στόνος ὄρνυτ᾽ ἀεικὴς 20 
ΡᾺ ,ὔ 2 ΄ 3 “ Ὡ“ 
ἄορι θεινομένων, ἐρυθαίνετο δ᾽ αἵματι ὕδωρ. 

τ πόρον] ῥόον Δτὶ5ΞίοΡΗ. 2 ἀθάνατον Ζεῃ. (εἴ, Β 741) 4 ᾿Αχαιοὶ 
ῬΑ σι νΊξον Ύρ. 1,3 Επϑῖ. : οὗ ἄλλοι ντ]ρ. ἜΤ ἔννεον] νήχοντ᾽ 
ν. 1. απί. (ἔνιαι τῶν κατὰ ΠῚ περ ΟΌΡΑΒ ΟΝ; κατὰ νι. 
17 οπισθε Ὧδ 18 αὐτὸς δ᾽ αἶψ᾽ ἐπόρουσεν ν.Ἶ. δηΐ. ἔνθορε Ὁ ΝΕ 
τ05 8 γεν (αν.), ν. 1. τη Α Τ Επβί.: ἔκθορε ΗἹ Ρ8 Ρῦ γό ψγ:: ψὶ γρ. Τ 



91. ἽΛΙΑΔΟΣ Ψ 

ὡς δ᾽ ὑπὸ δελφῖνος μεγακήτεος ἰχθύες ἄλλοι 
φεύγοντες πιμπλᾶσι μυχοὺς λιμένος εὐόρμου, 

’ [ ἣ ΄ “ἶ [ῥ ὁ 

δειδιότες: μάλα γάρ τε κατεσθίει ὃν κε λάβῃσιν 

ὡς Τρῷες ποταμοῖο κατὰ δεινοῖο ῥέεθρα 

πτῶσσον ὑπὸ κρημνούς. ὁ δ᾽ ἐπεὶ κάμε χεῖρας ἐναίρων, 
Ν 2 "-“ -. ΤΣ ’, ζωοὺς ἐκ ποταμοῖο δυώδεκα λέξατο κούρους, 

ποινὴν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος. 

τοὺς ἐξῆγε θύραζε τεθηπότας ἠῦτε νεβρούς, 

δῆσε δ᾽ ὀπίσσω χεῖρας ἐὐτμήτοισιν ἱμᾶσι, 

τοὺς αὐτοὶ φορέεσκον ἐπὶ στρεπτοῖσι χιτῶσι. 

δῶκε δ᾽ ἑταίροισιν κατάγειν κοίλας ἐπὶ νῆας. 
εις ε ἃ 5 ’ὔ ..-} ζ αὐτὰρ ὁ ἂψ ἐπόρουσε δαϊζέμεναι μενεαίνων. 

͵ “ Ἔ»θ᾽ υἷι Πριάμοιο συνήντετο Δαρδανίδαο 
3 “ ἕ ’ ε! δ) τ ΝΑ. ἐκ ποταμοῦ φεύγοντι, Λυκάονι, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς 
ἦγε λαβὼν ἐκ πατρὸς ἀλωῆς οὐκ ἐθέλοντα, 

“ 

ἐννύχιος προμολών: ὃ δ᾽ ἐρινεὸν ὀξέϊ χαλκῷ 
ἤ 7 Ω τάμνε νέους ὄρπηκας, ἵν᾿ ἅρματος ἄντυγες εἶεν" 

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνώϊστον κακὸν ἤλυθε δῖος ᾿Αχιλλεύς. 
Ν ΄“- “. 

καὶ τότε μέν μιν Λῆμνον ἐὐκτιμένην ἐπέρασσε 
Ν 5» ΦΥΤΟΝ ΟΝ 53.111 ἢ 2) “ νηυσὶν ἄγων, ἀτὰρ υἱὸς Ιήσονος ὦνον ἔδωκε" 

κεῖθεν δὲ ξεῖνός μιν ἐλύσατο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκεν, 
3 ΄ “ 2 ἵμβριος ᾿Πετίων, πέμψεν δ᾽ ἐς δῖαν ᾿Αρίσβην" 

ἔνθεν ὑπεκπροφυγὼν πατρώϊον ἵκετο δῶμα. 
“““᾿ἕ ὉΠΚ οΨ, Ν ΝΕ, “- ᾽ 

ἔνδεκα ὃ ἤματα θυμὸν ἐτέρπετο οἷσι φίλοισιν 

ἐλθὼν ἐκ Λήμνοιο' δυωδεκάτῃ δέ μιν αὖτις 
Ν 3 “΄“ 

χερσὶν ᾿Αχιλλῆος θεὸς ἔμβαλεν, ὅς μιν ἔμελλε 
, «ἦι πέμψειν εἰς ᾿Αἴδαο καὶ οὐκ ἐθέλοντα νέεσθαι. 

ἊΝ 5 ἐφ “ τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 

γυμνόν, ἄτερ κόρυθός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ᾽ ἔχεν ἔγχος, 

ἀλλὰ τὰ μέν ῥ᾽ ἀπὸ πάντα χαμαὶ βάλε" τεῖρε γὰρ ἱδρὼς 
» ϑ.ν.9 “ ἣ αν ΕΝ ΄, Υ οι 

φεύγοντ᾽ ἐκ ποταμοῦ, κάματος δ᾽ ὑπὸ γούνατ ἐδάμνα" 

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν" 

25 
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23 εὐόρμους Η3 ΜΙ2ΟΣ 5 ῬἨδ ροτγ, Ν16 33 κατακτάμεναι 6 6 γρ. ἃ Νἐ 



21. ἹΛΙΑΔΟΣ Φ 

“ὦ πόποι, ἦ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι" 
ἦ μάλα δὴ Τρῶες μεγαλήτορες, οὕς περ ἔπεφνον, 55 
αὖτις ἀναστήσονται ὑπὸ ζύφου ἠερόεντος, 
οἷον δὴ καὶ ὅδ᾽ ἦλθε φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ, 

Λῆμνον ἐς ἠγαθέην πεπερημένος" οὐδέ μιν ἔσχε 
’ ἜΠΝΟΝ “ ε [ 2. 4. τ 

πόντος ἅλος πολιῆς, ὁ πολέας ἀέκοντας ἐρύκει. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ δουρὸς ἀκωκῆς ἡμετέροιο όο 
{4 Ν » ΟΝ, Ν δὼν ’ὔ͵ γεύσεται, ὄφρα ἴδωμαι ἐνὶ φρεσὶν ἡηδὲ δαείω 

ἣν.) ς ΄-“ Ἀν “-“ 2 ζς 53 Φ.ΔνὉ Ἢ ἢ ἄρ᾽ ὁμῶς καὶ κεῖθεν ἐλεύσεται, ἢ μιν ἐρύξει 

γῆ φυσίζοος, ἣ τε κατὰ κρατερόν περ ἐρύκει." 

Ὡς ὥρμαινε μένων' ὁ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθε τεθηπώς, 
γούνων ἅψασθαι μεμαώς, περὶ δ᾽ ἤθελε θυμῷ 65 
2 , ΄ ’ Ν Ν “ “ 
ἐκφυγέειν θάανατὸν τε κακὸν καὶ κῆρα μέλαιναν. 
᾿, ε Ν 7 Α ΡΣ ΡΥ ἃ - 3 Ἀ 
ἤτοι ὃ μὲν δόρυ μακρὸν ἀνέσχετο δῖος Αχιλλεὺς 

3.0: ἰδ ΄ ἰφ 5. ἰόν ἢ Ν 7 ᾽ὔ 
οὑτάμεναι μεμαώς, ὃ δ᾽ ὑπέδραμε καὶ λάβε γούνων 

κύψας" ἐγχείη δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ νώτου ἐνὶ γαί ὙΧΕεΙΊ [ ρ : γ 6} 
Υ ᾿ Ν ᾿ 

ἔστη; ἱεμένη χροὸς ἄμεναι ἀνδρομέοιο. 79 
υνος ε νὰν Ὁ 4 ἃς [ε Ν 5 [4 ᾽ὔὕ 

αὐτὰρ ὁ τῇ ἑτέρῃ μὲν ἑλὼν ἐλλίσσετο γούνων, 

τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ἔχεν ἔγχος ἀκαχμένον οὐδὲ μεθίει" ῃ [2 ΕΝ ΕΡ εηχῶς Χμ μ 
΄ 5 καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

““γουνοῦμαί σ᾽, ᾿Αχιλεῦ: σὺ δέ μ᾽ αἴδεο καί μ᾽ ἐλέησον’ 
οΣ » Ἄν Σ αϑι (ΕἸ Δ Ἅ ΡῚ , 
ἀντί τοί εἰμ᾽ ἵκέταο, διοτρεφές, αἰδοίοιο" 75 

πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ πασάμην Δημήτερος ἀκτήν, 
» “ΜΥ Ολ 2. » 2.59 { 2 3 “ ἤματι τῷ ὅτε μ᾽ εἷλες ἐὐκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ, 

΄ὔ [ 3 ΝΥ ’ ’ὔ 
καί με πέρασσας ἄνευθεν ἄγων πατρός τε φίλων τε 

Λῆμνον ἐς ἠγαθέην, ἑκατόμβοιον δέ τοι ἦλφον. 
“ ἮΝ γ δ ’ ͵7 3. δὰ 7 Ὁ) 

νῦν δὲ λύμην τρὶς τόσσα πορών' ηὼς δέ μοί ἐστιν 80 

ἥδε δυωδεκάτη, ὅτ᾽ ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα 

πολλὰ παθών" νῦν αὖ με τεῆς ἐν χερσὶν ἔθηκε , ΒΕ ΤΕ ΝΕΡ ἢ 
“59 7 Ἂ μοῖρ᾽ ὀλοή: μέλλω που ἀπεχθέσθαι Διὶ πατρί, 

“ Ἂν μ ΄-“ Τῶν Ἧ 7 

ὃς με σοὶ αὐτις δῶκε' μινυνθάδιον δὲ με μήτηρ 

61 ἀνέσχεθε 61.211 12 ψ18 10 ἄμεναι] ἄσασθαι ἃ Ν'ΝΈ : ἄσαι δὴ 
Ν10; ἔδμεναι γρ. Ν8 15 ΠῚ τ ΝΣ φωνήσας θ᾽ ΔΕΈΈΡΩΑΒΟ 
ν!6; λισσόμενος να]8. : καί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ν.]. απί. 1 Μο Νέ γ"θ 



21. ἹΛΙΑΔΟΣ Φ 

’ὔ » { 
γείνατο Λαοθόη, θυγάτηρ ᾿Αλταο γέροντος, 85 

ἑ ΄ ΄ 
ἤΑλτεω, ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισι" ἀνάσσει, 

[Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι. 
τοῦ δ᾽ ἔχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας" 

“ Ν ’ ’, Ν ΙΕ ΑΝ, [, 

τῆς δὲ δύω γενόμεσθα, σὺ δ᾽ ἄμφω δειροτομήσεις. 

ἦτοι τὸν πρώτοισι μετὰ πρυλέεσσι δάμασσας, 90 

ἀντίθεον ἸΤολύδωρον, ἐπεὶ βάλες ὀξέϊ δουρί: 
΄“ Ν Νὰ ΟΣ ΘΙ 5 Ν Ν " 3 ν 5. 

νῦν δὲ δὴ ἐνθάδ᾽ ἐμοὶ κακὸν ἔσσεται" οὐ γὰρ ὀΐω 
ὯΝ “ ’ 9 ἌΕ 4 “ ’ἤἢ 

σὰς χεῖρας φεύξεσθαι, ἐπεί ῥ᾽ ἐπέλασσέ γε δαίμων. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι' 

μή με κτεῖν᾽, ἐπεὶ οὐχ ὁμογάστριος “Ἑκτορός εἰμι, 95 
ὅς τοι ἑταῖρον ἔπεφνεν ἐνηέα τε κρατερόν τε." 

ἃ ὥς ἄρα μιν Πριάμοιο προσηύδα φαίδιμος υἱὸς 
, 3 το 3 7 ὙΓ ΡΑΦΚ ΠΟΥ, λισσόμενος ἐπέεσσιν, ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽ ἄκουσε" 

.-.,͵ ’ » ζ ΣΑΝΥ ἀΤΡτας νήπιε, μὴ μοι ἄποινα πιφαύσκεο μηδ᾽ ἀγόρευε" 
ἐν Ν Ν ΄ 2 “- »Ἤ ἘΣ πρὶν μὲν γὰρ Τ]άτροκλον ἐπισπεῖν αἴσιμον ἡμαρ, 1οο 

τόφρα τί μοι πεφιδέσθαι ἐνὶ φρεσὶ φίλτερον ἦεν 

Τρώων, καὶ πολλοὺς ζωοὺς ἕλον ἠδὲ πέρασσα" 
“ 3 3 Υ̓ ϑ. δὴ ,ὔ ,ὔ Ὁ“ , 

νῦν δ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ ὅς τις θάνατον φύγῃ, ὅν κε θεός γε 
9 “ Ἢ 5 ΄-“. Ὁ Ν ΄ὔ 

Ἰλίου προπάροιθεν ἐμῇς ἐν χερσὶ βάλῃσι, 
Ν 7 ᾽ ’ Ψ “ , » , 

καὶ πάντων Τρώων, πέρι ὃ αὖ Τ]ριάμοιὸ γε παίδων. ΙΟ5 
,ὔ , 

ἀλλά, φίλος, θάνε καὶ σύ" τίη ὀλοφύρεαι οὕτως; 
4 Ν , Ψ ῇ Ν 3 , 

κάτθανε καὶ Ἰ]άτροκλος, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων. 
" 3 οὐχ ὁράᾳς οἷος καὶ ἐγὼ καλός τε μέγας τε; 

- , πατρὸς δ᾽ εἴμ᾽ ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ" 
3, 3. ΟΛΟΝ, 5 Ν ’ Ν “ ΄ 
ἀλλ΄ ἐπι τοι καὶ ἐμοὶ θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή" 110 
» Ἀ ΤΆΌΟΝ. Ων ΄, μὴ ’ Ξ ἐσσεται ἢ ἠὼς ἡ δείλη ἢ μέσον ἦμαρ, 

86 ἀνάσσει Α΄. να]ρ.: ἄνασσε ν.]. ἀπέ. (ἔνιαι τῶν κατὰ πόλεις), ἢ) 
Βυῦονι νι! ἃ]. 87 ἐπὶ ΞίγΑ. 6ο5, εἴ. 5 Τὶ: ὑπὸ ν.]. ΔΡ. Θέίγαθ. ὁ. ς., 
ςοαά. 88 πολλῶν τε καὶ ἄλλων Με55. ΟΙ χαλκῷ 1 92 ἔσσεαι 
Ὦ Ἡ ν. Ϊ. ἴῃ Α δἱ. 95 ἰογάστριος Ζεῃ. οὔϑ 

ᾧ σὺ μάλιστα χολωαι (ϑὶς) ἐνὶ φρεσὶν οἷδα καὶ αὐτός 
εαἀά. Ῥ᾽ 99 μή μοι ταῦτα ν.]. ἀρ. Ἐπ5έ. ΙΟΙ τόφρα δέϊ Νέν. ]. 
ἴῃ Α 105 συμπάντων 11,215 Με Ν" ΧΙ γρ. Α Επβί. 1Ιο6 οὕτως 
Ατ. (πᾶσαι), να!]Ρ.: αὕτως (αὕτωΞ) 61 ΝΈ ν! 1Π| δείλη Δ΄. ῷ οὐ ΞῈ 
Β ΟΘΌὉ δι. : δείλης ςεί. 



- ΓΨΑΙΆΑΑΟΣ ὦ 

ς , Ἄϊ..9 ΟὟ, Ξ Ν [τ 

ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο ᾿Αρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται, 
δ. ΄- .. “- 

ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν ἢ ἀπὸ νευρῆφιν ὀϊστῷ." 
“ “, ͵ ᾽ὔ 

Ὡς φάτο, τοῦ δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἧτορ" 
ΡΝ 4 53 5 " ε 5. 6 -“ 7 ἔγχος μέν ῥ᾽ ἀφέηκεν, ὁ δ᾽ ἕζετο χεῖρε πετάσσας ΠῈΞ 

7 ἀμφοτέρας: ᾿Αχιλεὺς δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ 
΄, Ν Ὁ 3 ιν “ “Λε 

τύψε κατὰ κληϊδα παρ αὔχένα, πᾶν δε οἱ εἴσω 

δῦ ξίφος ἄμφηκες" ὁ δ᾽ ἄρα πρηνὴς ἐπὶ γαί ἡΠ01] ΒΟ ΠΡΊΜ γ) 
“ ’ὔὕ 3 3 ς 7] ε͵7 “ ἊΝ ΄“ 

κεῖτο ταθείς, ἐκ δ΄ αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν. 

τὸν δ᾽ ᾿Αχιλεὺς ποταμόνδε λαβὼν ποδὸς ἧκε φέρεσθαι, τ2ο 
καί οἱ ἐπευχόμενος ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν" 
τς, Ἃ “- “ “ 3." 7 .“ ΘΉ. 9 Ν 

ἐνταυθοῖ νῦν κεῖσο μετ΄ ἰχθύσιν, οἵ σ᾽ ὠτειλὴν 
053). 9 [4 5 4 ΟΣ τ ἐν 7 αἷμ᾽ ἀπολιχμήσονται ἀκηδέες" οὐδέ σε μήτηρ 

΄ὔ ,ὔ 
ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ἀλλὰ Σκάμανδρος 
Υ [4 » ς Ν βου ’ -- οἴσει δινήεις εἴσω ἅλος εὕρέεα κόλπον. 125 

’ Ν “ 4 ΚΔ τν πο ὌΝ θρῴσκων τις κατὰ κῦμα μέλαιναν φρῖχ᾽ ὑπαΐξει 
5: 4 Ψ“ ᾽ὔ ’ὔ 3 Ἡ 
ἰχθὺς, ὅς κε φάγῃσι Λυκάονος ἀργέτα δημόν. 

φθείρεσθ᾽, εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείομεν ᾿Ιλίου ἱρῆς, 
ε “- Ὡς , σε σὸνΝ 3. . 
ὑμεῖς μὲν φεύγοντες, ἐγὼ δ᾽ ὄπιθεν κεραΐζων. 

οὐδ᾽ ὑμῖν ποταμός περ ἐὕὔρροος ἀργυροδίνης 133 
Ων 3 3 Ν ἊΝ , ε ΄ , 

ἀρκέσει, ᾧ δὴ δηθὰ πολέας ἱερεύετε ταύρους, 
Ν 3: 5 ’, ,ὔ Α [4 ζωοὺς δ᾽ ἐν δίνῃσι καθίετε μώνυχας ἵππους. 

5 Ν ν. ». 9 ὔ Ἀ ’ 9 “ (ἡ 

ἀλλὰ καὶ ὡς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὃ κε πάντες 

τείσετε Πατρόκλοιο φόνον καὶ λοιγὸν ᾿Αχαιῶν, 

οὺς ἐπὶ νηυσὶ θοῆσιν ἐπέφνετε νόσφιν ἐμεῖο." 135 1) ῃ μεῖο. 
ὰ 3 , - ὡς ἄρ᾽ ἔφη, ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μᾶλλον, 

ὅρμηνεν δ᾽ ἀνὰ θυμὸν ὅπως παύσειε πόνοιο 
δῖον ᾿Αχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. 

112 ἀρῇ ΗεΕΓΠΊΔΡΙΑ5 121 πτερόεντα προσηύδα ἃϊ ΚΊτα γρ. Δ. 
122 κεῖσο εἰ ἧσο ΑΥ. (διχῶ5) : κεῖσο σοαά.: οἷ, σ ΙΟ5 υ 262 

ὠτειλὴν Ατ. (ἅπασαι) ὉΑ Ὁ : ὠτειλῆς νυρ. 126 μελαίνῃ φρῖχ᾽ 

[Θ᾽ 1 ΠῚ ὑπαΐξει Α΄. 5Α ΘΒΡΤΑΒΌΟΝΙΝ νη’; ἐπαΐξει ΑΥ΄,. 5 ΒΊ τἴὰ 
1.19; ὑπαλύξει ῬΒΙεΐΑ45, (4]1Π|5ὲγ. να]ρ.. 127 ὅς) ὥς Ατίβίορῃ. ἃ Νἕ 
Ἐπί. 130-155 δίῃ. Αγιβίορῃ., ἔογέ, Δσ. (μήποτε καὶ δ᾿ Αρίσταρχος 
συγκατέθετο τῇ ἀθετήσει 1)14.) 131 πολέας ΔΙ. : πολεῖς ν-.]. Δηΐ.. 
ςοαά. 137 φόνοιο Ὧ" 65} Βαςεν!: 



21. ἹΛΙΑΔΟΣ Φ 

’ 

τόφρα δὲ Πηλέος υἱὸς ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος 
- “ 

᾿Αστεροπαίῳ ἐπᾶλτο κατακτάμεναι μενεαίνων, 

υἱέϊ ἸΠηλεγόνος" τὸν δ᾽ ᾿Αξιὸς εὐρυρέεθρος 
γείνατο καὶ Περίβοια, ᾿Ακεσσαμενοῖο θυγατρῶν 

ἤ “ ἥ ε ΄ Ν , 

πρεσβυτατὴη" τῇ γὰρ ῥα μίγη ποταμὸς βαθυδίνης. 
“ .«» 93 Ν » ΄ ε 3.5 ᾽ὔ 3 “- 

τῷ ῥ᾽ ᾿Αχιλεὺς ἐπόρουσεν, ὃ δ᾽ ἀντίος ἐκ ποταμοῖο 
Υ̓ Υ ’ “ [4 εν ΘΑ Ν “ 
ἔστη ἔχων δύο δοῦρε: μένος δέ οἱ ἐν φρεσὶ θῆκε 
-“ ,ὔ 2 Ν “ “ 7 3 “ 

Ξανθος, ἐπεὶ κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηῶν, 

τοὺς ᾿Αχιλεὺς ἐδάϊζε κατὰ ῥόον οὐδ᾽ ἐλέαιρεν. 
οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

Ν ’, [4 , “ 2 , 
τὸν πρότερος προσέειπε ποδάρκης δῖος Αχιλλεῦς" 
{ς{ς ’ ’ 5) "ὦ “ Ὡ Υ͂ 5: ’ὔ ᾿ “ 

τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν, ὃ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν; 
ων 7ὔ - “ , 

δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσι." 

Τὸν δ᾽ αὖ Πηλεγόνος προσεφώνεε φαίδιμος υἱός" 
«ς .᾿ “ 72 Ν 2 γ 

[Πηλεΐδη μεγάθυμε, τίη γενεὴν ἐρεείνεις; 

εἴμ᾽ ἐκ Παιονίης ἐριβώλου, τηλόθ᾽ ἐούσης, 
Παίονας ἄνδρας ἄγων δολιχεγχέας" ἥδε δέ μοι νῦν 
ἠὼς ἑνδεκάτη, ὅτε Ἴλιον εἰλήλουθα. 

Ἄνας 2 Ν Ν 3 3 “ ἌΝ ε}ὔ 

αὐτὰρ ἐμοὶ γενεὴ ἐξ ᾿Αξιοῦ εὐρὺ ῥέοντος, 
᾿Αξιοῦ, ὃς κάλλιστον ὕδωρ ἐπὶ γαῖαν ἵησιν, 
ὃς τέκε Πηλεγόνα κλυτὸν ἔγχεϊ: τὸν δ᾽ ἐμέ φασι 
γείνασθαι: νῦν αὖτε μαχώμεθα, φαίδιμ’ ᾿Αχιλλεῦ. 

Ὃς φάτ᾽ ἀπειλήσας, ὁ δ᾽ ἀνέσχετο δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
’ ’ὔ " ς ϑέθς - ΄ 9 Ν 

[Πηλιάδα μελίην" ὁ δ΄ ἁμαρτῇ δούρασιν ἀμφὶς 
τῳ; 3 “ 2 Ν “ Ὁ, ἥρως ᾿Αστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἦεν. 

καί ῥ᾽ ἑτέρῳ μὲν δουρὶ σάκος βάλεν, οὐδὲ διαπρὸ 
ῥῆξε σάκος" χρυσὸς γὰρ ἐρύκακε, δῶρα θεοῖο" 

“- 3 ΄ “ 

τῷ δ᾽ ἑτέρῳ μιν πῆχυν ἐπιγράβδην βάλε χειρὸς 
δεξιτερῆς, σύτο δ᾽ αἷμα κελαινεφές" ἣ δ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ 

144 ῥ᾽ 1 δ᾽ ῬοέρσΙιΣ ὈΝ5: 155 ἄγων] ἔχων ΔΕΡΑΚ 156 

140 

145 

150 

155 

τόο 

ΕἾ 5 

ΟΤ ε5 

ςοάα. 157 ἐμὴ ΘΕΙΡ 158 οπι. ΤΟ ΤΑ Απρ. ΝΕ 2 01Μν82; 
οὗ. .. ἐπικίδναται αἷαν Β Βηγ2( ΝΙἧ [79: οὗ ἐπικίδναται Αἶἴα Επάοχιι5, οἷ, 
Β 8Ξο 162 ἁμαρτή Ατ. (εἴ. Ε 656): ὁμαρτῇ Ῥο εν Νίν: Δι. 
ἄμφω Μ455. 167 χύτο αε Μϑ 109, Ὁ9 55. 



1 ΑΘ Φ 

, 93 Ἢ ᾽ Ν 3. 

γαίῃ ἐνεστήρικτο, λιλαιομένη χροὸς ἄσαι. 

δεύτερος αὖτ᾽ ᾿Αχιλεὺς μελίην ἰθυπτίωνα 
"Ὰ, ᾽ὔ 2 Κ Κ ’ ἵν 1:70 

στεροπαίῳ ἐφῆκε κατακτάμεναι μενεαίνων. 7 
“ 3 3 

καὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρτεν, ὁ δ᾽ ὑψηλὴν βάλεν ὄχθην, 
Ν ἌΣ 5 13. 5} »ϑ».»ν 7 5 

μεσσοπαγὲς δ᾽ ἂρ ἐθηκε κατ΄ ὄχθης μείλινον ἔγχος. 

Πηλείδης δ᾽ ἄορ ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 
ον 5 ΠΧ. , « Ἢ ε ΡΤ 90 Ψ 3 “ 

ἀλτ᾽ ἐπί οἵ μεμαώς" ὁ δ᾽ ἄρα μελίην Αχιλῆος 
Οὐ τ ὦ 5.2 σεῦ τ Στ αζ Ὰ ΄ Η 

οὐ δύνατ᾽ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσαι χειρὶ παχείῃ. 175 
ἣ; [ ’ὔ 

τρὶς μέν μιν πελέμιξεν ἐρύσσασθαι μενεαίνων, 

τρὶς δὲ μεθῆκε βίης" τὸ δὲ τέτρατον ἤθελε θυμῷ 

ἄξαι ἐπιγνάμψας δόρυ μείλινον Αἰακίδαο, 
ἀλλὰ πρὶν ᾿Αχιλεὺς σχεδὸν ἄορι θυμὸν ἀπηύρα. 

, [ ’ὔ 3 3 ’ 9 ϑὴν ,39, ἴω 

γαστέρα γὰρ μιν τύψε παρ ὀμφαλόν, ἐκ δ᾽ ἀρα πᾶσαι τ8ο 
᾽ ΙΝ , Ν Ν ’ » 

χύντο χαμαὶ χολάδες: τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν 
3 ’ 3 3 ἊΣ ϑε ΣΡ ΘΘΡΟΝ 7ὔ 3 ’ὔ 

ἀσθμαίνοντ᾽" Αχιλεὺς δ᾽ ἀρ ἐνὶ στήθεσσιν ὀρούσας 
,ὔ , 3) ἢ5 ὔ Ν 3 ’ “ » 

τεύχεά τ᾽ ἐξενάριξε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 
«ς ἌΣ 5) Ὁ“ ’ 5 “ γπ ᾽ὔ 

κεῖσ οὕτως" χαλεπόν τοι ἐρισθενέος Κρονίωνος 

παισὶν ἐριζέμεναι ποταμοῖό περ ἐκγεγαῶτι. 185 

φῆσθα σὺ μὲν ποταμοῦ γένος ἔμμεναι εὐρὺ ῥέοντος, 
σε ας »] Ν ἊΝ ͵ὔ Ἀ » “3 

αὐτὰρ ἐγὼ γενεὴν μεγάλου Διὸς εὔχομαι εἶναι. 
,ὔ ϑ τσ οΝ “ 2 [ ’, 

τίκτε μ' ἀνὴρ πολλοῖσιν ἀνάσσων Μυρμιδόνεσσι, 

Πηλεὺς Αἰακίδης: ὁ δ᾽ ἄρ᾽ Αἰακὸς ἐκ Διὸς ἦεν. 
“- ’ὔἸ Ν Ν “ ε [έ 

τῶ κρείσσων μὲν Ζεὺς ποταμῶν ἁλιμυρηέντων, 190 

κρείσσων αὖτε Διὸς γενεὴ ποταμοῖο τέτυκται. 

καὶ γὰρ σοὶ ποταμός γε πάρα μέγας, εἰ δύναταί τι 
"“" » 3 3 Υ̓ Ν ἔφ 

χραισμεῖν: ἀλλ΄ οὐκ ἔστι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι, 
- 5. Ν » 3 7... 3 ,ὔ τῷ οὐδὲ κρείων ᾿Αχελώϊος ἰσοφαρίζει, 

οὐδὲ βαθυρρείταο μέγα σθένος ᾿Ωκεανοῖο, 195 

τόο ἰθυκτίωνα Ζεπ. ( 41115ὲγ. : ἰθυπτιῶνα Η ΕΥτηαΡ145 172 μεσσο- 
παγὲς] μεσσοπαλὲς Ατ. ΟΡ ΑΒΌΟΤΣ ΝΙΝ 1.61. ΝΤ 85, 177 βίης 
ΝΠ 5 ΒΝ Ὁ: βίη; Βίῃ ξει: 182 ὀρούων ἈΪΥΑ 55. Ὁ ΝΈΨ: 
183 ἐξενάριζε ν.]. απ. (ἐν ἐνίαις), 5 τ85 ἐκγεγαῶτα Ὦ {0 1 Μ1ιὃ2 γιῆ 

190 ἁλιμοιρηέντων ν.]. αηΐ. ΒΟ [,εἰ Νἧ ΡΥ ΡΠ 191 δ᾽ αὖτε ν.]. 
δπί., να]. : δ᾽ οἵη. Αγ. ὕ08 194 οὔτε Ατ. Ὁ ἄπ 32 ἀχελήιος ν. 1]. 
56ε 195 ΟΠΊ. Ζεη. Μερβοιάεβ, Οὔ Ῥβιι5. ν]1]. 58. τὸ τιν. οὔτε 
Ἄν ἩΠ[Π}0 

ἨΟΜ. 11. 138-24 18 



9: ΚΑΤΑ ἈΘῸΣ ἡ Φ 

5) Ὅν ς Ἂ Ἂ “ " ἐξ οὗ περ πάντες ποταμοὶ καὶ πᾶσα θάλασσα 

καὶ πᾶσαι κρῆναι καὶ φρείατα μακρὰ νάουσιν" 

ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν 
δὲειΨ β “  ντο νἀ ΠΤΡΘΟ) 3 6 ΜΝ 39 ἤν τε βροντήν, ὅτ᾽ ἀπ᾽ οὐρανόθεν σμαραγήσῃ. 

3 ς ΝΠ Ὁ “-“ ΟΥ̓͂Σ, , 5 Η ῥα, καὶ ἐκ κρημνοῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος, 200 
Ἂ Ν 3 5.ΕΝ χω 3 Ν ΄ὔ 3 3 ΄, Ἶ τὸν δὲ κατ΄ αὐτόθι λεῖπεν, ἐπεὶ φίλον ἤτορ ἀπηύρα, 

κείμενον ἐν ψαμάθοισι, δίαινε δέ μιν μέλαν ὕδωρ. 
Ν Ν ἌΓΟΝ, , [2 Ἂν 0.9 {, 3 ΐ τὸν μὲν ἄρ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες ἀμφεπένοντο, 

δημὸν ἐρεπτόμενοι ἐπινεφρίδιον κείροντες" 
Ὅλο ος ε ΩΣ ν , ε [ξ 

αὐτὰρ ὁ βῆ ρ ἰέναι μετὰ Ἰ]αίονας ἵἹπποκορυστας, 205 
αν τ 0 γον ἊΣ ἈΝ ’ὔ ἊΝ 

οἵ ῥ' ἔτι πὰρ ποταμὸν πεφοβήατο δινήεντα, 

ὡς εἶδον τὸν ἄριστον ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ 

χέρσ᾽ ὕπο 1Πηλεΐδαο καὶ ἄορι ἶφι δαμέντα. 
ἔνθ᾽ ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε ᾿Αστύπυλόν τε 
Μνῆσόν τε Θρασίον τε καὶ Αἴνιον ἠδ᾽ ᾿Οφελέστην: 210 

καί νύ κ᾽ ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς, 
Ρ] Ν ΄ , ΝΝ , 

εἰ μὴ χωσάμενος προσέφη ποταμὸς βαθυδίνης, 

ἀνέρι εἰσάμενος, βαθέης δ᾽ ἐκ φθέγξατο δίνης" 

“ὦ ᾿Αχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ᾽ αἴσυλα ῥέζεις 
5 “-“ ΤΟΝ ’ »} , Ν 3 ’ὔ 

ἀνδρῶν" αἰεὶ γὰρ τοι ἀμύνουσιν θεοὶ αὐτοί. 215 
ὕ, ἴον Υ̓ , “ δὴν 24 

εἴ τοι Γρῷας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι, 
3 3 , 5). ἸῸΣ Υ΄ [Δ ε" ἐξ ἐμέθεν γ᾽ ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε' 

΄ Ν Ἧ ’ὔ 2 ΝΠ ΕΛ 

πλήθει γὰρ δὴ μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα, 

οὐδέ τί πη δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν ἢ [" βΟΧ Ρ 
΄ ’ὔ’ Ν Ν ν» 5..«᾿ Κ 

στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείψεις ἀϊδήλως. 220 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ ἔασον" ἄγη μ᾽ ἔχει, ὄρχαμε λαῶν." 
᾽ὔ 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
“ ἔσται ταῦτα, Σκάμανδρε διοτρεφές, ὡς σὺ κελεύεις. 

106 πᾶσαι τε θάλασσαι ΟΥΝΝΈ: πᾶσαι δέ τε πηγαί ΟἸγπρ. ἴπ ΑΥ. 
τηεδίθογ. 11. 2 1908 καὶ ὧς 66 0 ΝΕ ν52 205 ῥ᾽ οη. )1 αὶ Α Β αε ΝῚ 
γῃν!δ 4]. 209 ἕλεν ᾿Ορσίλοχον Μ1 015 Ν1 Κνὅ (αν...) : ἔλετ᾽ ᾽Ορσί- 
λοχον ΝΊ Ν1: Χερσίλοχον οἴ. ΟΣ ν1 215 οπ]. Μο Οὔ ν νι ν8Σ 

εἰσάμενος εἴ εἰδόμενος ΔΥ. (διχῶς) : μος }9ἷ ν. 1. ἴπ Δ δ᾽ ΟΠΊ. 
Ατο ὰ Ὁ ἐκφθέγξατο Ὁ 1710 20: ἐφθέγξατο νι]ϊδ. 6 217 γ᾽ 
ἐλάσας] πελάσας Ατιβίορῃ. ΝἹ ῥέξαι 1.15 : ῥέζειν 1 Ὁ ΜΈΝ Ὁ οογτ., 
Ἐπϑί. 221 ἕασον ν.]. Ω.5.Τ 



» ἹΚΙΆΑΔΟΣ ὦ 

““ 7 

Τρῶας δ᾽ οὐ πρὶν λήξω ὑπερφιάλους ἐναρίζων, 
δλ δ ἈΝ, Ν τ “ 

πρὶν ἔλσαι κατὰ ἄστυ καὶ “ἄκτορι πειρηθῆναι 225 
5 ’ Μ , [ 3 3 Ν. [4 395 

ἀντιβίην, ἢ κέν με δαμάσσεται, ἡ κεν ἐγὼ τόν. 
ἃ 5) Ν ’ 3 ͵ Τῇ ΑΝ 

ὡς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος" 

καὶ τότ᾽ ᾿Απόλλωνα προσέφη ποταμὸς βαθυδίνης" 
ς-ς« δ ’, 3 ’ Χ , 3 7 ν 

ὦ πόποι, ἀργυρότοξε, Διὸς τέκος, οὐ σύ γε βουλὰς 

εἰρύσαο Κρονίωνος, ὅ τοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε 230 

Τρωσὶ παρεστάμεναι καὶ ἀμύνειν, εἰς ὅ κεν ἔλθῃ 
" Ψ Ἂς Ἷ 3.0.9 7΄ὔ Ρ 329 

δείελος ὀψὲ δύων, σκιάσῃ ὃ ἐρίβωλον ἄρουραν. 
3 Ν ᾽ὔ 
Η, καὶ ᾿Αχιλλεὺς μὲν δουρικλυτὸς ἔνθορε μέσσῳ 

ζος ) ΠΡ ε 3... 39 ΄ Μ ’ὔ 

κρημνοῦ ἀπαΐξας: ὃ δ᾽ ἐπέσσυτο οἴδματι θύων, 
3 ΕΥλ ’ὔ (ςΡ Ν Ν 

πάντα δ᾽ ὄρινε ῥέεθρα κυκώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς 235 

πολλούς, οἵ ῥα κατ᾽ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὺς κτάν᾽ ᾿Αχιλλεύς: 

τοὺς ἔκβαλλε θύραζε, μεμυκὼς ἠὕὔτε ταῦρος, 
7 Ν Ν Ι ἮΝ Ν (εἰ 

χέρσονδε" ζωοὺς δὲ σάω κατὰ καλὰ ῥέεθρα, 

κρύπτων ἐν δίνησι βαθείησιν μεγάλησι 
Ν 3 385 “ “ 

δεινὸν δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Αχιλῆα κυκώμενον ἵστατο κῦμα, 240 
ΒΡ 3. “ -“- Ψ. ἘΝ 5. Ν ’, 

ὦθει ὃ ἐν σάκεὶ πίπτων βόος" οὐδὲ πόδεσσιν 

εἶχε στηρίξασθαι: ὁ δὲ πτελέην ἕλε χερσὶν 
2 , 7 « 3...5 ε “ 3 “ 

εὐφυέα μεγάλην" ἢ δ᾽ ἐκ ῥιζέων ἐριποῦσα 
Ν “ 5 7 Ν Ν εἰ 

κρημνὸν ἅπαντα διῶσεν, ἐπέσχε δὲ καλὰ ῥέεθρα 
Μ “ ᾽ὔ 7 ΞΡΔΥΝ 

ὄζοισιν πυκινψοῖσι, γεφύρωσεν δέ μιν αὐτὸν 245 
“ ΘΝ 9 059 ς 3. 9}, ΠΥ ͵, 2 ’ὔ 

εἴσω πᾶσ᾽ ἐριποῦσ᾽" ὃ δ᾽ ἀρ᾽ ἐκ δίνης ἀνορούσας 

ἤϊξεν πεδίοιο ποσὶ κραιπνοῖσι πέτεσθαι, 
» 3 ͵ ΦΆ 3ἢ Ν ͵ “5 ϑντε 5 5 “ 

δείσας" οὐδέ τ᾽ ἔληγε θεὸς μέγας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὑτῷ 

ἀκροκελαινιόων, ἵνα μιν παύσειε πόνοιο 

δῖον ᾿Αχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι. 250 
Ἴ: “ » 

Πηλεΐδης δ᾽ ἀπόρουσεν ὅσον τ᾽ ἐπὶ δουρὸς ἐρωή, 

225 ἐλάσαι 51 ΜΝΞ 230 εφρασαο ΑτηπΠΊΟΠ. ᾿ΕΠ]ΠΊ. 237 ἐξῆγε 
1 τὰ Ὁ 240 κῦμα] ῥεῦμα 5 242 εἶχε) εἴα ἃ 119 ἐἔλε] ἔχεν ἐ 

245 μιν αὐτὸν) κέλευθον ν.] ἵπ Α 246 δίνης Δ΄. νυ]ρ΄.: λίμνης 
τ 1 5πε: ρ π 1 5 6 ΘΟ πο νος: ιπῆς νι] δρ: Ξοῖ.. 
247 πεδίονδε ν.]. ἀπί., ὕ3 φέρεσθα: 1 ν. ]. τηΐ. 248 μέγας θεός 
παρ ΟΡ 32 Ὁ ταὐτὸν 896 δε 249 φόνοιο ΑτίΞίορῃ. })9 [15 12 

559. ἢ 1 ΝΜ ΜΠ 1: 251 ἐρωήν 1ὸ Α ΨῈΝΣ γἘλ8 4]. : ἐρωῆ 

19" 



21. ἹΛΙΑΔΟΣ Φ 

“ ᾽ 9 ,ὔ “,- “Ἵ» 

αἰετοῦ οἴματ᾽ ἔχων μέλανος, τοῦ θηρητῆρος, 
δ, ! “-“ 

ὅς θ᾽ ἅμα κἀρτιστός τε καὶ ὥκιστος πετεηνῶν" 
δ ΤΡΣΌΝ ΣἊΝ »)Ο. ϑ υπσὴνν 40 δὲ Ν ων 

τῷ ἐϊκὼς ἤϊξεν, ἐπὶ στήθεσσι δὲ χαλκὸς 

σμερδαλέον κονάβιζεν: ὕπαιθα δὲ τοῖο λιασθεὶς 255 
ζοῦε Ὁ. ε το νον, εἰ [. 4 3 “ τς φεῦγ᾽, ὃ δ᾽ ὄπισθε ῥέων ἕπετο μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ. 

«ς ΤΟ. ΤΣ; ἊΝ 3 Ἁ »} Ν ,ὔ ᾽ὔ 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ὀχετηγὸς ἀπὸ κρήνης μελανύδρου 
“Ν ἊΝ ἊΝ [Ζ “ εξ ε ’ὔ 

ἂμ φυτὰ καὶ κήπους ὕδατι ῥόον ἡγεμονεύῃ 
3 χερσὶ μάκελλαν ἔχων, ἀμάρης ἐξ ἔχματα βάλλων" 

΄σν ,ὔ Ν “"» 

τοῦ μέν τε προρέοντος ὑπὸ ψηφίδες ἅπασαι 26ο 
5 ΄“- Ν [ 2.». “5 ’ 7ὔ 

ὀχλεῦνται: τὸ δέ τ᾽ ὦκα κατειβόμενον κελαρύζει 
, 3 “ ’ , Ν Ν ΕΝ 

χώρῳ ἐνι προαλεῖ, φθάνει δὲ τε καὶ τὸν ἄγοντα" 
ὰ ) Ἀν Ὁ) “ ΄ σι οὖν ὡς αἰεὶ ᾿Αχιλῆα κιχήσατο κῦμα ῥόοιο 

καὶ λαιψηρὸν ἐόντα' θεοὶ δέ τε φέρτεροι ἀνδρῶν. 
7 “ ἊΝ 

ὁσσάκι δ᾽ ὁρμήσειε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 265 
“- ! 

στῆναι ἐναντίβιον καὶ γνώμεναι εἴ μιν ἅπαντες 
9 ᾿ Ἂ 3 Ἂν. Φ.ῸΝ 5 ἀθάνατοι φοβέουσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι, 

τοσσάκι μιν μέγα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο 
’ 

πλάζ᾽ ὦμους καθύπερθεν: ὁ δ᾽ ὑψόσε ποσσὶν ἐπήδα 
΄“, 3 ἤ, Ν 3 ς ἈΝ ’ὔ 5), Ὁ) [ 

θυμῷ ἀνιάζων' ποταμὸς δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἐδάμνα 270 
, “ οἷ "» ο. 7 τὰς ’ “ λάβρος ὕπαιθα ῥέων, κονίην δ᾽ ὑπέρεπτε ποδοῖιν. 

"ἰῤ λα 5 Ν 3 3 ΝΥ 3 ᾽’ὔ ς 

Πηλεΐδης δ᾽ ᾧμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν 
«ςς “ Ἷ ε » ᾽ὕ “- 9 Ν ε ἤ Ζεῦ πάτερ, ὡς οὔ τίς με θεῶν ἐλεεινὸν ὑπέστη 

ἐκ ποταμοῖο σαῶσαι: ἔπειτα δὲ καί τι πάθοιμι. 

ἄλλος δ᾽ οὔ τίς μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων, 275 
3 ᾽ὔ δ ἀλλὰ φίλη μήτηρ, ἥ με ψεύδεσσιν ἔθελγεν" 
»“ 3.1 ἢ ’ « ἊΝ ὔ .“- 7 

ἢ μ᾽ ἔφατο Γρώων ὑπὸ τείχεϊ θωρηκτάων 

λαιψηροῖς ὀλέεσθαι ᾿Απόλλωνος βελέεσσιν. 
» 5. Ὁ) ἶ “, ἃ 31 .53. ὡς μ᾽ ὄφελ᾽ “Ἑκτωρ κτεῖναι, ὃς ἐνθάδε γ᾽ ἔτραφ᾽ ἄριστος" 

252 ὄὕμματ᾽ ῬΠΙ]εΐα5 μελανόστου Ατϊδίοι. Ε1,181,.9 ΝΣ Ν2 - μελα- 
νόσσου 4α. 8 Β αεἾ Ετ. ἱπίεγρΓ. 5 Δπι|. : μέλανός του Δ΄. 5 ΒΤ 95 Επ. 

258 ἂν δ᾽ δὶ]. ὕδατος Ὁ) }Ὲὰ 5' ἃ Ἀν Ν᾽ Νν83 259 δίκελλαν 
Ἡε!]τοάοσιβ ας 262 φθανέει Ζεη. ΓὈ,γϑαπῖα5, ΠῈΓ15 265 ὁρμήσειε 
Α΄. ςοαά. : οἰμήσειε ν. 1. ἀη|. 271 ὑπέριπτε ἃ Νίο {Π16Χ10- 4279 γ᾽ 
ἔτραφ᾽ Ἠάπι4) ἡΔΒ 1,5 γρ. 1: ἔτραφ᾽ »Ν'θ: τέτραφ᾽ ν.]. επί. (οἱ πολλοί 
Ηάη.), να!]ρ.. 



21. ἹΛΙΑΔΟΣ Φ 

΄“- - 9 Ἁ ’ ’ὔ τῷ κ᾽ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν᾽, ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε" 280 
“- Ι Τὰ , “ ε - 

νῦν δὲ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι 
2 ͵ 3. 705 , “ ε “ ’ 

ἐρχθέντ᾽ ἐν μεγάλῳ ποταμῷ, ὡς παῖδα συφορβόν, 
Ψ ΕἾ ον 3 ’ “- “- 39 

ὅν ῥὰ τ᾽ ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα. 
ὰ χ ΤΟ 5. “ Δ" ᾽ὔ 
Ὡς φότο, τῷ δὲ μαλ΄ ὠκα [Ποσειδάων καὶ ᾿Αθηνὴη 

7ὔ ἣν ἊΝ 72) ’ ϑ,τἰϑν “.λ 

στήτην ἐγγὺς ἰόντε, δέμας δ᾽ ἀνδρεσσιν ἐϊκτην, 285 
Ν ἊΝ “ ’ 3 [4 3: 5.9 ’ 

χειρὶ δὲ χεῖρα λαβόντες ἐπιστῶσαντ ἐπεεσσι. 
-“ ΙΝ: ’ὔ 3 , 2 ΄ 

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων" 
5 ὔ 

“Πηλεΐδη, μήτ᾽ ἄρ τι λίην τρέε μήτε τι τάρβει" 
“ιν. “ ΄ 

τοίω γάρ τοι νῶϊ θεῶν ἐπιταρρόθω εἰμέν, 
{4 ὔ 

Ζηνὸς ἐπαινήσαντος, ἐγὼ καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη; 290 
ε » “ " » » 3 

ὡς οὗ τοι ποταμῷ γε δαμήμεναι αἴσιμόν ἐστιν, 
3. Ὁρῶν ᾽ὔ 3, 

ἀλλ᾽ ὅδε μὲν τάχα λωφήσει, σὺ δὲ εἴσεαι αὐτός" 
3 ἣ ΄- (ς ’ὔ 3 »Ὦ ἤφ 

αὑτὰρ τοι πυκινῶς ὑποθησόμεθ᾽, αἴ κε πίθηαι" 
Ν “ ἰὲ μὴ πρὶν παύειν χεῖρας ὁμοιΐου πολέμοιο, 

Ν ὴ 3 πρὶν κατὰ ᾿Ιλιόφι κλυτὰ τείχεα λαὸν ἐέλσαι 295 
Τρωϊκόν, ὅς κε φύγῃσι: σὺ δ᾽ “Ἕκτορι θυμὸν ἀπούρας ρωϊκόν, γῃ ρι θυμ ρ 
ων 3) δὰ ΩΝ » , ͵ “ 5 7 393 

αψ᾽ ἐπὶ νῆας ἴμεν" δίδομεν δὲ τοι εὖχος ἀρέσθαι. 
Ν Ν ΠΕ ΝΥ ΟΝ 5. 3.15 , 2 , 

Τὼ μὲν ἂρ ὡς εἰπόντε μετ ἀθανάτους ἀπεβητην" 
Ἄρσξαις ε “ 7 ῇ ε “ »ν 3) Ἧ 

αὑτὰρ ὃ βῆ, μέγα γὰρ ῥα θεῶν ὄτρυνεν ἐφετμῆή, 

ἐς πεδίον" τὸ δὲ πᾶν πλῆθ᾽ ὕδατος ἐκχυμένοιο, 300 
-- , ΄- 

πολλὰ δὲ τεύχεα καλὰ δαϊκταμένων αἰζηῶν 
“ Ν 7 “- ΞΡ Ε ’ ᾽ὔ ΟΣ ἢ ΟΣ Ἧ 

πλῶον καὶ νέκυες" τοῦ ὃ ὑψόσε γούνατ ἐπῆδα 
Ν εἰ ΞΡ ΣΡ. καρ ΄ 2 , » 

πρὸς ῥόον ἀΐσσοντος ἀν ἰθύν, οὐδὲ μιν ἴσχεν 
5. ὦ ΤΑς ἘΠ ’ 7 Ν , " 3.15 ’ὔ 

εὐρὺ ῥέων ποταμός" μέγα γὰρ σθένος ἐμβαλ᾽ ᾿Αθηνη. 

οὐδὲ Σκάμανδρος ἔληγε τὸ ὃν μένος, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 5305 
’ εἰ ’, Ν “- εὕὔ χώετο [[ηλεΐωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα ῥόοιο 

ς σον. 5 ,ὔ ’ Ἂς , Ὁ} 

ὑψόσ ἀειρόμενος, Σιμόεντι δὲ κέκλετ᾽ ἀῦσας" 
ἐς » ’ 7 5 ’ 5 ’ ἐ φίλε κασίγνητε, σθένος ἀνέρος ἀμφότεροί περ 

281: ἁλῶναι] ὀλέσθαι 3 282 εἱρχθέντ᾽ ΝίαΞ5. : ἑρχθέντ᾽ ΡίοΪ. 
Αβο. ΘΕ ΗἸ ΡΞ ΒΡ; εἰλθέντ᾽ (γαίεβ : ἐρθέντ᾽ ΑἸεχΙο 284 τὼ 5 Ρ"} 
{π᾿ 288 τρέμε 5 αε Βιδ ΗΙ' ΡΎΤ 2900 εἰ. Ατσ. 200-292 κ«ἰῆ. 
56] θαςιι5, οπι. Οτγεί. 293 ὑποθήσομαι Ὁ Μο Νέ (πν.) ὕ9 νὶ νὶὸ 
204 παύσειν σ' Ν' : ψαύειν {00 297 ἴμεν ἴναι Ἢ 299 μέγα] 
μάλα Ὦ Μ ὕϑ ν! 303 ἔσχεν Δ΄. φ' 1.19 γι; ἔσχεν νιι]δ΄, 
807 παντοῖ ἣν εξεί Ὁ ̓5 



1. ΔΨ ΔΌΣ τῷ 

- , 

σχῶμεν, ἐπεὶ τάχα ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος 
ἐκπέρσει, Τρῶες δὲ κατὰ μόθον οὐ μενέουσιν. 310 
3 3.5, ΧΟ , ,ὔ ΕΝ ἀλλ᾽ ἐπάμυνε τάχιστα, καὶ ἐμπίπληθι ῥέεθρα 
“ Ἂ , 7 3 3 ’, »ὶ ΄ ὕδατος ἐκ πηγέων, πάντας δ᾽ ὀρόθυνον ἐναύλους, 
“ Ν ῇ “ ἊΝ 5.65 Ν " 
ἱστὴ δὲ μέγα κῦμα, πολὺν ὃ ὀρυμαγδοὸν ὄρινε 

΄ “ Ν “4 κ 5 » φιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα, 

ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ᾽ ὅ γε ἶσα θεοῖσι. 3185 

φημὶ γὰρ οὔτε βίην χραισμησέμεν οὔτε τι εἶδος, 
"ὕ ἊΝ; ͵ έ , , ΄ ,ὔ οὔτε τὰ τεύχεα καλά, τά που μάλα νειόθι λίμνης 

,, Ῥ Ος ὡς Πσόν ΔῊ Ὁ) ’ὔ Ψ, Ν ῇ ϑΥΌΝΝ 
κείσεθ ὑπ᾽ ἰλύος κεκαλυμμένα" κὰδ δέ μιν αὐτὸν 

εἰλύσω ψαμάθοισιν ἅλις χέραδος περιχεύας 
», 3 κ ἘΣ 95 5 κ 3 ἣΝ μυρίον, οὐδέ οἱ ὀστέ᾽ ἐπιστήσονται ᾿Αχαιοὶ 320 

ἀλλέξαι: τόσσην οἱ ἄσιν καθύπερθε καλύψω. 

αὐτοῦ οἱ καὶ σῆμα τετεύξεται, οὐδέ τί μιν χρεὼ 
Ψὔ ’ὔ “ [ 5 ὔ 3) 

ἔσται τυμβοχόης, ὅτε μιν θάπτωσιν ᾿Αχαιοί. 
3 σι “πιο. Ἷ 

Ἦ, καὶ ἐπῶρτ᾽ ᾿Αχιλῆϊ κυκώμενος, ὑψόσε θύων, 
4 Ὁ) [ Ν “ Ν ὔ Ξ μορμύρων ἀφρῷ τε καὶ αἵματι καὶ νεκύεσσι. 325 

“ ἣ “ 

πορφύρεον δ᾽ ἄρα κῦμα διιπετέος ποταμοῖο 

ἵστατ᾽ ἀειρόμενον, κατὰ δ᾽ ἥρεε Πηλεΐωνα" ρόμενον, κ ἥρεε Πη 
7 “ο το. 

Ἥρη δὲ μέγ᾽ ἄὐσε περιδείσασ᾽ ᾿Αχιλῆϊ, 
Ἧ 

μή μιν ἀποέρσειε μέγας ποταμὸς βαθυδίνης, 

αὐτίκα δ᾽ Ἥφαιστον προσεφώνεεν, ὃν φίλον υἱόν" 330 
.. » ’, ΣΙ ΘΝ ΄ 39 ΄ Ἂς 

ὄρσεο, κυλλοπόδιον, ἐμὸν τέκος" ἄντα σέθεν γὰρ 
ἵπορ ς ΄ ( 1} δ“ Ξανθον δινήεντα μάχῃ ἠΐσκομεν εἶναι 

9 ,ὔ 
ἀλλ᾽ ἐπάμυνε τάχιστα, πιφαύσκεο δὲ φλόγα πολλὴν. 

3 Ν. “ Ν ᾽, ᾿ 5 (τὰ κ αὐτὰρ ἐγὼ Ζεφύροιο καὶ ἀργεστᾶο Νότοιο 

εἴσομαι ἐξ ἁλόθεν χαλεπὴν ὄρσουσα θύελλαν, 335 
.᾿ ς ΝΝ , Ν Ν ᾽ὔ 7 ἢ κεν ἀπὸ Τρώων κεφαλὰς καὶ τεύχεα κήαι, 

, ᾿ παν 3 

φλέγμα κακὸν φορέουσα" σὺ δὲ Ξάνθοιο παρ᾽ ὄχθας 

310 κατὰ μόϑον] κακὺν θεὸν ν. 1. 5. Τ' 8510 ἰλύσω ν. 1. τπηί. 
σχεράδος ν.].  ἀεη. 321 ἀνλέξαι ΑΓ. (ςἢ τ 150) ἄσην Ὁ Οὅ 
νϑ8:; ἄτην 9 823 τυμβοχόης Οταῖε5 1.8 (αν.) 1.15 πὶ 095 : τυμβοχοῆς 
να]. : τυμβοχοῆσ᾽ Ατ. Α 0 νν 8591 κυλλοποδῖον ἨΠΕΓΠΊΔΡΙΑ5, 
Ριοϊ. Α5ς., ΑἸεχῖο 3835 ὄρσασα Ζεπ. Ν" (ὀρούσασα) 



91. ΜΙ ΟΣ τ Φ 

Ν 7 “9 9 5 3 ΩΝ Ὁ“ ͵ , 

δένδρεα καὶῖ᾽, ἐν δ᾽ αὐτὸν ἵει πυρί' μηδὲ σε πάμπαν 

μειλιχίοις ἐπέεσσιν ἀποτρεπέτω καὶ ἀρειῇ' 
μηδὲ πρὶν ἀπόπαυε τεὸν μένος, ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν δὴ 340 

“ “ 3 

φθέγξομ᾽ ἐγὼν ἰάχουσα, τότε σχεῖν ἀκάματον πῦρ. 
Ἃς ἔφαθ᾽, Ἥφαιστος δὲ τιτύσκετο θεσπιδαὲς πῦρ. 

πρῶτα μὲν ἐν πεδίῳ πῦρ δαίετο, καῖε δὲ νεκροὺς 
πολλούς, οἵ ῥα κατ᾽ αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὗς κτάν᾽ ᾿Αχιλλεύς" 

πᾶν δ᾽ ἐξηράνθη πεδίον, σχέτο δ᾽ ἀγλαὸν ὕδωρ. 345 
ε τ 5.5, Ν γ [Ρ 8] Ν 

ὡς ὃ ὅτ᾽ ὀπωρινὸς Βορέης νεοαρδέ΄ ἀλωὴν 

αἶψ᾽ ἀγξηράνῃ" χαίρει δέ μιν ὅς τις ἐθείρῃ: χορ αὐ Χανρ μ ρῃ 
ἃ 2 “ 7, ἱπν Ν 5 Ν, Ν ὡς ἐξηράνθη πεδίον πᾶν, κὰδ δ᾽ ἄρα νεκροὺς 

“ ς ΣΌΣ Ν “ ’ 

κῆεν" ὃ ὃ ἐς ποταμὸν τρέψε φλόγα παμφανόωσαν. 
γι » ἌΣ ὅπ 5. Ν “-“ καίοντο πτελέαι τε καὶ ἰτέαι ἠδὲ μυρῖκαι, 350 
’ὔ’ Ν ’ 5. Ν ᾽ὔ ἝΝ Ἷ 

καίετο δὲ λωτός τε ἰδὲ θρύον ἠδὲ κύπειρον, 
Ν Ν ὡς ΠΑ ε “ ’ὔ 

τὰ περὶ καλὰ ῥέεθρα ἅλις ποταμοῖο πεφύκει" 
ΝᾺ ϑοὺς 5 7ὔ , Ἄν. ’ὔ ἃ Ν. ’ὔ τείροντ᾽ ἐγχέλυές τε καὶ ἰχθύες οἱ κατὰ δίνας, 

οἕ κατὰ καλὰ ῥέεθρα κυβίστων ἔνθα καὶ ἔνθα 

ῳϑ υι ωι 

- ’, γέ ς ᾽ὔ 

πνοιῇ τειρόμενοι πολυμήτιος Ἡφαίστοιο. 
᾽ὔ ὌΝ “- ΝΜ ἝΝ 3. ΕΝ, ϑέ.55 ’ 

καίετο δ᾽ ὃς ποταμοῖο ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν" 

Ηφαιστ᾽, οὔ τις σοί γε θεῶν δύνατ᾽ ἀντιφερίζειν, 
95.) ἃ 5) Ν ’ 3. 5 ᾿ , ’ὔ οὐὃ ἂν ἐγὼ σοί γ᾽ ὧδε πυρὶ φλεγέθοντι μαχοίμην. 

λῆγ᾽ ἔριδος, Τρῶας δὲ καὶ αὐτίκα δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
"ἷ, 3 ,ὔ ᾽ὔ 5) ΝΡ “ 39 

ἄστεος ἐξελάσειε: τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς; 36ο 

Φῇ πυρὶ καιόμενος, ἀνὰ δ᾽ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα. 

ὡς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ, 
, ’, [4 7 ’ 

κνίσην μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο, 

πάντοθεν ἀμβολάδην, ὑπὸ δὲ ξύλα κάγκανα κεῖται, 

ὡς τοῦ καλὰ ῥέεθρα πυρὶ φλέγετο, ζέε δ᾽ ὕδωρ: 365 

343 καίετο Ν' Ν1 5 κΥ38 δαῖε 11,21,121.320 Μὸ 16 346 νεοαλδέ 
ν.]. ΑΡ. ΔρΡοΙ!. ἸΙεχ. πη Νεοαρδέα 847 ἀνξηράνη ΔΥ. ναἱρ. : ἀγὲ- Ν36; 
-άνθη 1.5 Μ8 13; ἐξευαίνειν (1) Α΄ϊδίορῃ. 5 Τ 351 κύπαιρον ν.]. δηΐ. 
(αὗ ἐς τῶν πόλεων) 355 ῥιπῇ (τεῖί. 5 Απ|. 257 ἰσοφερίζειν 11.2 
1,12 ΝΈ ν}8 86ο ἀϊτῆς Ὧ" 363 κνίσην μελδόμενος ΑΓ. ( 4115{Γ. 
Οοπιδπι5, Ῥῦὺν» ΑΒΟΡΌΜΒΝΙν ν᾽; μνίση μ. ν. 1. απί., νυ]ρ. : 
κνίσης 411. : κνίσῃ μελδομένου (ταίε5 ῬΙ5Ξἰδίγαίι5 ἘΡΗ. 565 (έε) 
σχέτο ν.1. 5 Τ 

«(ὦ 



21. ἹΛΙΑΔΟΣ Φ 

οὐδ᾽ ἔθελε προρέειν, ἀλλ᾽ ἴσχετο' τεῖρε δ᾽ ἀὐτμὴ 

᾿ἩΗφαίστοιο βίηφι πολύφρονος. αὐτὰρ ὅ γ᾽ Ἥρην 
Ν ’ Υ ’ ᾿, 

πολλὰ λισσόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηΐδα" 
«ἡ ’ Ν ΕΝ 3'ν ΕΥᾺ, ς,ὔ Υ ’ὔ Ηρη, τίπτε σὸς υἱὸς ἐμὸν ῥόον ἔχραε κήδειν 
ἐξ ἄλλων; οὐ μέν τοι ἐγὼ τόσον αἴτιός εἰμι, 370 
“ εν ’ “ ’ 5 ’ 
ὅσσον οἱ ἄλλοι πάντες, ὅσοι Γρωώεσσιν ἀρωγοί. 
9 9, ἐνον ἊΝ 3 ἊΝ 9 ’ὔ 5) Ν. Ψ 

ἀλλ΄ ἤτοι μὲν ἐγὼν ἀποπαύσομαι, εἰ σὺ κελεύεις, 
Ν Ν “ν 3 δΝ 3 ϑν τ ἣΝ 73 5 “ παυέσθω δὲ καὶ οὗτος: ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ καὶ τόδ᾽ ὀμοῦμαι, 

[φ ΦΡ ἡγεῖτο, » »} Ἧ Ν 3 μή ποτ᾽ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, 
μηδ᾽’ ὁπότ᾽ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται 375 

, ᾽ὔ 3. 3.5 7.. - 3 “ 39 

καιομένη, καίωσι δ᾽ ἀρήϊοι υἷες Αχαιῶν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσε θεὰ λευκώλενος “Ἥρη, 

αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ Ἥφαιστον προσεφώνεεν, ὃν φίλον υἱόν" 
τά “Ἥφαιστε, σχέο, τέκνον ἀγακλεές" οὐ γὰρ ἔοικεν 

ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτῶν ἕνεκα στυφελίζειν." 380 
ἃ “ 
Ὡς ἔφαθ᾽, “Ἥφαιστος δὲ κατέσβεσε θεσπιδαὲς πῦρ, 

5 δ. ΤῊΝ, “ , ΝΥ ΠΟ, 
ἄψορρον δ᾽ ἄρα κῦμα κατέσσυτο καλὰ ρέεθρα. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ Ξάνθοιο δάμη μένος, οἱ μὲν ἔπειτα 

παυσάσθην" “Ἥρη γὰρ ἐρύκακε χωομένη περ" 

ἐν δ᾽ ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριθυῖα 385 
ἀργαλέη, δίχα δέ σφιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἄητο" 

Ν ὃ Υ̓ λ ’ ἷ ὃ᾽ 3 “ θ ’ σὺν δ᾽ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ᾽ εὐρεῖα χθών, 

ἀμφὶ δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός. ἄϊε δὲ Ζεὺς 
ἥμενος Οὐλύμπῳ: ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ 

γηθοσύνῃ, ὅθ᾽ ὁρᾶτο θεοὺς ἔριδι ξυνιόντας. 390 
Υ̓ 3 4 3 3 "ὶ Ν 3 ἐᾷ τ Ἂς » 

ἐνθ᾽ οἵ γ᾽ οὐκέτι δηρὸν ἀφέστασαν' ἦρχε γὰρ "Αρης 
ε Ν “ 9 Ψ, »] ΄ βινοτόρος, καὶ πρῶτος ᾿Αθηναίῃ ἐπόρουσε 

“ “ 
χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον" 

““τίπτ᾽ αὖτ᾽, ὦ κυνάμυια, θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις 
, κα 

θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν; 395 
5, 
ἢ οὐ μέμνῃ ὅτε Τυδεΐδην Διομήδε᾽ ἀνῆκας 

372 ἀποπαύομαι Ἢ 1710: εγζω λ][γω] μεῖνος 12, οἴ. Ν 424 ᾧ 305 
376 δαιομένη δαίωσι 6 1 Β ( 4]. 377 βοωπις ποΐτνια ν» 55. 
378 μειλιχίοισι προσηυδα φαιδιμον νιον 702 55. προ]σεῖ φων]ει σπ᾿ ερχο- 
μενὴ περ] εἴ. 384 382 κατεσχετο )12 γρ. 5 ΡῚ 092 καὶ καλὰ 
ῥεῖθρα γρ. ὅ Ὁ 387 πατάγῳ Ὁ" Ὁ ΟΕΣΚΡΑΟ γ1: ὁμάδῳ «εἰ. 
394 κινάμυια Νεορίοϊ]ετηι5 ῬΑΓΙΆΠΙ5 395 ἀνώγει Ὁ) 396 Τυδειδῃ 
Διομηδει ανωγας Ὁ" 



21. ἸΛΤΑΛΔΌΣ. Φ 

Ὅν τ 3 ΟΟΝ Ν ’ Υ ε “ 

οὐτάμεναι, αὐτὴ δὲ πανόψιον ἔγχος ἑλοῦσα 

ἰθὺς ἐμεῦ ὥὦσας, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψας; 
τῷ σ᾽ αὖ νῦν ὀΐω ἀποτεισέμεν ὅσσα ἔοργας." 

ὰ 5 ἊΝ ᾿ 3 93 ’ὔ Ῥ, Ὡς εἰπὼν οὔτησε κατ΄ αἰγίδα θυσσανόεσσαν 400 
, ὰ ϑφΝ Ν [ ΄ 

σμερδαλέην, ἣν οὐδὲ Διὸς δάμνησι κεραυνός" 
“- ν » ’ » “- ΩΣ 

τῇ μιν ᾿Αρης οὔτησε μιαιφόνος ἐγχεῖ μακρῷ. 
« » ΣΑΒΟῚ { ’ὔ [τ Ν ’ 

ἡ δ᾽ ἀναχασσαμένη λίθον εἵλετο χειρὶ παχείῃ 

κείμενον ἐν πεδίῳ μέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε, 

τόν ῥ᾽ ἄνδρες πρότεροι θέσαν ἔμμεναι οὖρον ἀρούρης 405 
“ , “ Κ 3 5 7 σι Ν ΄ 

τῷ βάλε θοῦρον ᾿Αρηα κατ᾽ αὔχένα, λῦσε δὲ γυΐα. 
ε Ν ΞΟ. ὙΘῚ ς “ ’ὔ 5. ΤῊ Ν 7 
ἑπτὰ δ᾽ ἐπέσχε πέλεθρα πεσών, ἐκόνισε δὲ χαίτας, 

τεύχεά τ᾽ ἀμφαράβησε' γέλασσε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη, 

καί οἱ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντα προσηΐδα' 
ες , 9 3 7 7, Ἃ 3 Φ 5 ἠὲ 

νηπύτι᾽, οὐδέ νύ πώ περ ἐπεφράσω ὅσσον ἀρείων 4το 
Ψ 9. «09, Ν » “ , 9 ζ εὔχομ᾽ ἐγὼν ἔμεναι, ὅτι μοι μένος ἰσοφαρίζεις. 

οὕτω κεν τῆς μητρὸς ἐρινύας ἐξαποτίνοις, 
Φ 4 Ν ΄ “ Ὁ 2) ἊΝ 

ἥ τοι χωομένη κακὰ μήδεται, οὕνεκ᾽ ᾿Αχαιοὺς 

κάλλιπες, αὐτὰρ Τρωσὶν ὑπερφιάλοισιν ἀμύνεις. 
ἃὰ » 3 Ὡς ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπεν ὄσσε φαεινώ" 415 

Ν “ 

τὸν δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλοῦσα Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 
’ Ἁ 

πυκνὰ μάλα στενάχοντα" μόγις δ᾽ ἐσαγείρετο θυμόν. 
τὴν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος “Ἥρη, 

3. ἐτῆ ἘΣ 3».5 ’ὔ δ ’, ’ὔὕ 

αὐτίκ᾽ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

“ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη, 420 

καὶ δὴ αὖθ᾽ ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν ἔΑρηα 

δηΐου ἐκ πολέμοιο κατὰ κλόνον: ἀλλὰ μέτελθε. 
Ὃς φάτ᾽, ᾿Αθηναίη δὲ μετέσσυτο, χαῖρε δὲ θυμῷ, 

καί ῥ᾽ ἐπιεισαμένη πρὸς στήθεα χειρὶ παχείῃ 

297 πανόψιον ΔΙ. σοἥά, : ὑπονόσφιον ΔΙΗΊΙΠ,. Ὁ" 55. γρ. ΡΖ 598 διὰ] 
ἐμὲ 9 399 μ᾽ ἔοργας “οἀά. ρΡταείεγ Ὁ]  Ἰ1γηΐ })}" 4οο αἰγίδα 
ΤΟΙ Με ν52 ν. 1. ἴπη ΑΙ: ἀσπίδα ντ]ρ. 402 οπ!. )}"2 4093 χειρὶ 

παχείῃ] Παλλὰς ᾿Αθήνη Ῥ' νῦν. 1. ἴπ Δ 406 ασπιδα ))'" 55. 
409 καί μιν ΟΚΡΑ Ἃεςε1,18 4τι ἰσοφαρίζεις ὁ 6 τὰ Ρ Α 4].: ἄντι- 
φερίζεις ςεί. 412 αψαποτεινῖ Ὁ" 414 ἀρήγεις 61 γρ. Δ Ἑ 

416 φιλομμειδὴς ΘῚ1 αε γρ. Α 417 μόλις ἱ Κ Ν 12 4]. 
ἐσαγείρετο Ὁ ΑΥ. ΑΔ ΝῈ : ἐσαγείρατο νυΐξ. 424 ἐπερεισαμένη ν.. 
8Ρ. Ἰ)επῃ. [χϊοηαπ: καὶ ραΐ Ἰισσαμενη Ὁ 



91. ἸΛΤΑΔΌΣ τ 

ἤλασε' τῆς δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ. 425 
Ν Ν 2} 5 ΕΝ “- 5ΉΞΟΝ Ν Λ, 

τὼ μὲν ἂρ ἄμφω κεῖντο ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, 

ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπευχομένη ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευε" 
“ τοιοῦτοι νῦν πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοΐ, 
(τὴ τ ΟΥ̓ ο) ’, ’ὔ “ιν 

εἰεν, ὅτ᾽ ᾿Αργείοισι μαχοίατο θωρηκτῆσιν, 

ὧδέ τε θαρσαλέοι καὶ τλήμονες, ὡς ᾿Αφροδίτη 430 
ΜΝ ΥΚ τ) ζ) ς ΄“ , ΟΣ ’ὔ 

ἦλθεν ᾿Αρῃ ἐπίκουρος ἐμῷ μένει ἀντιόωσα" 
΄- Ν , Ἵ 5 ἰ , 

τῷ κεν δὴ πάλαι ἄμμες ἐπαυσάμεθα πτολέμοιο, 
9 ’ 9 , 53}.}2 ᾽ὔ ᾽ 39 

Ιλίου ἐκπέρσαντες ἐὐκτίμενον πτολίεθρον. 
ἃ γ᾿ ᾿ "7, 
ὡς φάτο, μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος “Πρη. 

αὐτὰρ ᾿Απόλλωνα προσέφη κρείων ἐνοσίχθων" 435 
“Φοῖβε, τίη δὴ νῶϊ διέσταμεν; οὐδὲ ἔοικεν 
. 4 ς ν Ν. ἊΝ ΝΜ » 3 5 Ν. 

ἀρξάντων ἑτέρων" τὸ μὲν αἴσχιον, αἴ κ᾽ ἀμαχητὶ 

ἴομεν Οὔλυμπόνδε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ. 

ἄρχε' σὺ γὰρ γενεῆφι νεώτερος" οὐ γὰρ ἔμοιγε 
καλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα. 440 

νηπύτι᾽, ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες" οὐδέ νυ τῶν περ 
, Φ“ Ν ἥ ΝΕΟΑΝ » Ν 

μέμνηαι, ὅσα δὴ πάθομεν κακὰ ᾿ἴλιον ἀμφὶ 
“ πον “- (τ. 6. ΤΟΣ Ζ , 

μοῦνοι νῶϊ θεῶν, ὅτ᾽ ἀγήνορι Λαομέδοντι 
Ν Ν 5 ’ ’ὔὕ ») 3 Ν 

πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν 

μισθῷ ἔπι βητῷ' ὁ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν. 445 
" 3) Ν. "ᾳ ’ ᾿ “ Μἷ 

ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἐδειμα 
5. »Ἤ Ν Υ ΄ Ὁ 9. ’ Μ 

εὐρὺ τε καὶ μάλα καλον, ἵν ἄρρηκτος πόλις εἴη" 

Φοῖβε, σὺ δ᾽ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες 
"Ἴὸ 3) “ ’ ς 

ἧς ἐν κνημοῖσι πολυπτύχου υὑληέσσης. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ὧραι 450 
3) ἘΞ “ πιο ὔ Ν « 

ἐξέφερον, τότε νῶϊ βιήσατο μισθὸν ἅπαντα 

Λαομέδων ἔκπαγλος, ἀπειλήσας δ᾽ ἀπέπεμπε. 
Ἂ Ν “ Δ ΝΣ ᾽ὔ ’ Ν “ Ὁ θ 

σὺν μὲν ὃ γ᾽ ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε 

426 θεινε ποτι 7)" ἐπὶ ΘΟΘΕΞΕΤΑΝΙ; ποτὶ ςεΐ. 427 πτερό- 
εντα προσηύδα Θ ἢ 1 ν.]. ἴπ Α «αἱ. 439 κυδαί 0 431 ἐπίουρος 
ν πα 433 Ἴλιον ἢ γρ. Α ὕ9 434 οἴῃ. Θ1ΤᾺ ΒΟ ἢ ΝΈΟϑ 
Δ ΔΙΣ ὡς ἔφαθ᾽, ἢ δ᾽ ἐγέλασσε ἔσ Ὁ ΟΓἿ νι 446 ἤτοι μὲν γὰρ 
ἐγὼ πόλεως περὶ τεῖχος ἔδειμα Α΄ ἀ]ςε5 πόλει ΑτΙΒίοΡΗ. 1 ΝΕ 
447 μακρόν Ζοιΐι5 5 ας 450 πολυγηθέος Ῥδ ΡΙ1ὅ 175 Κν ν. 1]. ἀρ. 
Επβί. 452 ἀπέπεμψε οϑ [5 Με 453 σὺ ΞΏΆΣΤΡΑΒΟΡΊΤΝΙ; 
σοὶ ντ]Ρ. 



91. Δ ΤΑ ΛΟ τ 

ς᾽ Ν ΄ " ’ δήσειν, καὶ περάαν νήσων ἔπι τηλεδαπάων" 

στεῦτο δ᾽ ὅ γ᾽ ἀμφοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷς. 455 
νῶϊ δέ τ᾽ ἄψορροι κίομεν κεκοτηότι θυμῷ, 
μισθοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε. 

“ Ν “- “ , 5. Ν Θ᾽ 6 7 

τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι φέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ᾽ ἡμέων 
“ Ὡ “ ες 4 . , 

πειρᾷ ὡς κε  ρῶες ὑπερφίαλοι ἀπόλωνται 
΄, - Ν Ν Ν : ᾽, 3 , 39 πρόχνυ κακῶς, σὺν παισὶ καὶ αἰδοίης ἀλόχοισι. 46ο 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἑκάεργος ᾿Απόλλων' 

““ ἐννοσίγαι᾽, οὐκ ἄν με σαόφρονα μυθήσαιο 
" 5» ἊΣ ’ὔ ἴω οἵ ,ὔ 

ἔμμεναι, εἰ δὴ σοί γε βροτῶν ἕνεκα πτολεμίξω 

δειλῶν, οἱ φύλλοισιν ἐοικότες ἄλλοτε μέν τε 

ζαφλεγέες τελέθουσιν, ἀρούρης καρπὸν ἔδοντες, 465 
ἄλλοτε δὲ φθινύθουσιν ἀκήριοι. ἀλλὰ τάχιστα 

᾽ὔ ε 3 3 Ν ͵ 39 

παυώμεσθα μάχης" οἱ δ᾽ αὐτοὶ δηριαάσθων. 
ἃ 5 , ῇ 2 , 2 Μ ῇ ς 
Ὡς ἄρα φωνήσας πάλιν ἐτράπετ᾽" αἴδετο γάρ ῥα 

πατροκασιγνήτοιο μιγήμεναι ἐν παλάμῃσι. 

τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα νείκεσε, πότνια θηρῶν, 410 
ΚΝ 3 “ ἈΝ 5} , , “ 

Αρτεμις ἀγροτέρη, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον" 

““ φεύγεις δή, ἑκάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην 
ὩΣ 3 7 , ,ὔ ε 3 Μ πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας" 

74 ’ὔὕ ’; " 2 74 Ὑ 

νηπύτιε, τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως; 
’ὔ “- 

μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω 475 
, 5 “-“ 

εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν, 

ἄντα Ποσειδάωνος ἐναντίβιον πολεμίζειν." 
ὰ 3 ὡς φάτο, τὴν δ᾽ οὔ τι προσέφη ἑκάεργος ᾿Απόλλων, 

ἀλλὰ χολωσαμένη Διὸς αἰδοίη παράκοιτις 
νείκεσεν ἰοχέαιραν ὀνειδείοις ἐπέεσσι" 480 
ςς ΄“- ἊΝ: Ν “- 7 ͵7ὔ 3) ᾽ 2 Ὸ 4 08) “ 

πῶς δὲ σὺ νῦν μέμονας, κύον ἀδεὲς, ἀντί ἐμεῖο 

454 θηλυτεράων ν.]. δηΐ. (αἱ ἀπὸ τῶν πόλεων), Εἰ. Μ. 451. 6 
455 ἀπολεψέμεν Ατ. 1 ΝΙΝ γρ. Α Επβί.: ἀποκοψέμεν, ἀποκόψειν 
νι]ρ.: ἀποκόπτειν Κ 456 κεκοτηύτε 113, γρ. 9 459 πειρᾷς 
ἅἨ1π 46τ Διὸς υἱὸς αὶ ΒΟΝΙνΝηῦν2 463 στυφελίξω τ 
469 δαμήμεναι ν. 1. τηΐ. 471 αἰἢ, Αγ. 474 ἔχεις καὶ τειρέας 
οἰστούς ΑτΙαΙςΕ5 : ἀτειρέας 5 αε 475-477 εἴ. Δζ. 48ο οΠ,. 
ΑΓ. να!]δ.: Πα. σιν αΜ'ε 



21. ἹΛΙΑΔΟΣ Φ 

’ ’ ΤῊΝ , 5 , 

στήσεσθαι; χαλεπὴ τοι ἐγὼ μένος ἀντιφέρεσθαι 

τοξοφόρῳ περ ἐούσῃ, ἐπεὶ σὲ λέοντα γυναιξὶ 
βς ρ Π» Ὁ γ 

Ζεὺς θῆκεν, καὶ ἔδωκε κατακτάμεν ἥν κ᾽ ἐθέλῃσθα. 
2 “ ’ 9 3 » “ 3, ’ 

ἤτοι βέλτερὸν ἐστι κατ᾽ οὔρεα θῆρας ἐναίρειν 485 
3 ΄ 3...» , ων ’ὔ ων Ι ; ἀγροτέρας τ᾽ ἐλάφους ἢ κρείσσοσιν ἴφι μάχεσθαι. 

5. Ὁ. 5.) ἡ , Ψ 3... ΠϑΥᾺς 99. αὶ 
εἰ δ᾽ ἐθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῆς 
“ ’ ἌΡ 5, Ὡ ’ 5 ’ὔὕ 39 

ὅσσον φερτέρη εἴμ᾽, ὅτι μοι μένος ἀντιφερίζεις. 

Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρας ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔμαρπτε 

σκαιῇ, δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἀπ’ ὦὥμων αἴνυτο τόξα 490 ῇ, ρῇ δ᾽ ἄρ μ ; 
3 “- Ὅν. Ν᾽ Ὑ3) ΟΝ, 3 »»Μ , 

αὐτοῖσιν δ᾽ ἂρ ἐἔθεινε παρ οὔατα μειδιόωσα 
9 , , 3. τ, 9.. ’ 

ἐντροπαλιζομένην' ταχέες δ᾽ ἔκπιπτον ὀϊστοί. 

δακρυόεσσα δ᾽ ὕπαιθα θεὰ φύγεν ὥς τε πέλεια, 
πο τον, Ρλ ζο, Το. 1) ’ 3 ω , ἢ ῥά θ᾽ ὑπ᾽ ἴρηκος κοίλην εἰσέπτατο πέτρην, 

χηραμόν' οὐδ᾽ ἄρα τῇ γε ἁλώμεναι αἴσιμον ἦεν" 495 

ὡς ἡ δακρυόεσσα φύγεν, λίπε δ᾽ αὐτόθι τόξα. 

Λητὼ δὲ προσέειπε διάκτορος ᾿Αργειφόντης" 
ςς ὑπ ΠΝ ΚΟΔς » , 3 δ Λητοῖ, ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μαχήσομαι" ἀργαλέον δὲ 

πληκτίζεσθ᾽ ἀλόχοισι Διὸς νεφεληγερέταο" 

ἀλλὰ μάλα πρόφρασσα μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν 500 
“ ΟΝ “ ἴον ζ, 39 

εὔχεσθαι ἐμὲ νικῆσαι κρατερῆφι βίηφιν. 

Ως ἄρ᾽ ἔφη, Λητὼ δὲ συναίνυτο καμπύλα τόξα 

πεπτεῶτ᾽ ἄλλυδις ἄλλα μετὰ στροφάλιγγι κονίης. 
ε Ν , “- , 7, ’, Ὁ 
ἡ μὲν τόξα λαβοῦσα πάλιν κίε θυγατέρος ἧς" 

ἡ δ᾽ ἄρ᾽ "Ολυμπον ἵκανε Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ, 505 
δακρυόεσσα δὲ πατρὸς ἐφέζετο γούνασι κούρη, 
“ἢ Ν 3. ἌΡ 3.}...9 ’ὔ ες Ν [4 Ἂς ἊΝ Ν - 

ἀμφὶ δ᾽ ἀρ ἀμβρόσιος ἑανὸς τρέμε' τὴν δὲ προτὶ οἵ 
Ὁ Ν ’ὔ Δ 59 ’ὔ ζω ἐς εἷλε πατὴρ Κρονίδης, καὶ ἀνείρετο ἡδὺ γελάσσας" 

“τίς νύ σε τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέκος, Οὐρανιώνων 
μαψιδίως, ὡς εἴ τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῆ;" 510 ᾽ ρ 1)» 

482 ἀντιφερίζειν ΜῚ2 ΝΥ ΝγΈ ν.]. 4ρ. Επι|ὲ. 4]. 492 ἐντροπαλι- 
«ομένη ν.]. δπΐ.) Δ ὍΘΙ ΤΙ: ἐντροπαλιζομένης Ριο]. Αβς. : πολλὰ 
λισσομένης (Πΐδ, ΟΥργ. 493 ὕπαιθα) ἔπειτα Ὁ ὁ Ὁ ΚΑ τηᾶτρ. ΝῈ 3: 
Επιβί. 498 ἀργαλέον γὰρ ))9" ὁ Θ Ἐπ ἡ εν ὶν5: 5ΟΙ γικήσειν 
ΒΟΜΈΝ' Ὁ" νι νι νὴ 510 οπι. ὴϑοᾶ ἢ ΚΙΡ Δ ΒΟ Οὔν3Σ 



51. ΓἸΔΛΔΙΑΔΟΣ Φ 

δι , ἘΣ ΤΕΣ , 
Τὸν δ᾽ αὗτε προσέειπεν ἐὐστέφανος κελαδεινή)" 

“σή μ᾽ ἄλοχος στυφέλιξε, πάτερ, λευκώλενος “Ἥρη, 
3 “- 2 ’ ΝΜ Ν “ 5 “ 3) 
ἐξ ἧς ἀθανάτοισιν ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται. 

ἃ ε Ν “- ἈΝ 3 Ἁ 3 , 
ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον" 

αὐτὰρ ᾿Απόλλων Φοῖβος ἐδύσετο Ἴλιον ἱρήν" 515 
’ , ε - 1... , ’ 

μέμβλετο γάρ οἱ τεῖχος ἐὐδμήτοιο πόληος, 

μὴ Δαναοὶ πέρσειαν ὑπέρμορον ἤματι κείνῳ. 
οἱ δ᾽ ἄλλοι πρὸς ᾽Ὅλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες, 

οἱ μὲν χωόμενοι, οἱ δὲ μέγα κυδιόωντες" 

κὰδ δ᾽ ἴζον παρὰ πατρὶ κελαινεφεῖ: αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺξ 520 
Τρῶας ὁμῶς αὐτούς τ᾽ ὄλεκεν καὶ μώνυχας ἵππους. 
«ς 3. τῶ Ν ἌᾺΝ, 3 3 Ν ΟΣ ἊΝ [4 ὡς δ᾽ ὅτε καπνὸς ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἵκηται 
ΝΜ 3 7 “  ν: “Ὄ 5 ζοΣ ἄστεος αἰθομένοιο, θεῶν δέ ἐἑ μῆνις ἀνῆκε, 

πᾶσι δ᾽ ἔθηκε πόνον, πολλοῖσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆκεν, 

ὡς ᾿Αχιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε᾽ ἔθηκεν. 525 
« 7 ϑυος , ’ 7 ΓΌΟΝ , 

Εστήκει ὃ ὁ γέρων Πρίαμος θείου ἐπὶ πύργου, 
3 ολ ΟΣ ’ 5} 75) “ ’ ἌΜΟΟΝΝ ὅτ 3 “ 
ἐς ὃ ἐνόησ ᾿Αχιλῆα πελώριον: αὐτὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

Τρῶες ἄφαρ κλονέοντο πεφυζότες, οὐδέ τις ἀλκὴ 
7 9 ε 3 ᾿Ὶ 7 3 Ν ᾽ὔ ἴω “- 

γίγνεθ᾽. ὁ δ᾽ οἰμώξας ἀπὸ πύργου βαῖνε χαμᾶζε, 

ὀτρύνων παρὰ τεῖχος ἀγακλειτοὺς πυλαωρούς" 530 
ςς , 31 ΝΝ ᾽7ὔ “ 3 5} Ω Ἂν 

πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἐχετ΄, εἰς ὁ κε λαοὶ 

ἔλθωσι προτὶ ἄστυ πεφυζότες: ἢ γὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
2 Ν “ [4 “ » “5. ἍΜ 
ἐγγὺς ὅδε κλονέων" νῦν οἴω λοίγι ἔσεσθαι. 

αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες, 

αὖτις ἐπανθέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυίας" 535 

δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται.᾽ 
ὰ “ - 

ὥς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας" 

5135 νείκε Αγ. Τ ν 0 ν26 515 Φοῖβος] οιος εἰΐ. ΑΠΊΠΙΟὨΪ 5 
520 παρὰ πατρὶ ΑΓ. νυ]. : πὰρ Ζηνὶ ΘΈΚΡΑ ας 522 ἵκηται ν.]. 
ἷπ Α: ἱκάνει ςοαά. 524 ἐφῆπται Ἡ! ῬἘδ ῬΕΝ" ,“ρ. ΝῸ 525 φόνον 
ΟΚΊΡΑΘΕεΝΈν! ἐφῆκεν: ΓΔ γόης; ἐνῆκεν 9 1; ἔτευξεν γρ.Α: 
πολύστονα κήδεα θῆκεν Ἐ Ἢ 4]. 530 ὀτρύνων Α΄. Εν» ΑΔ Ὁ Νθ Ψ!8 ].: 
ὀτρυνέων ν.]. απί., νι]. 523 κλονέει Β( 1,151, Με ΝΊ Υ! 4]. 
535 ἐπανθέμεναι Ατ. ν.]. ἴπ Α ; ἐπ᾽ ἂψ θέμεναι ν. 1. πὶ. (τινὲς τῶν κατὰ 
πόλεις), ντ]ρ'. 



21. ἹΛΙΑΔΟΣ. Φ 

αἱ δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν φάος" αὐτὰρ ᾿Απόλλων 
ἀντίος ἐξέθορε, Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλκοι. 
οἱ δ᾽ ἰθὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο, 

δίψη καρχαλέοι, κεκονιμένοι ἐκ πεδίοιο 
φεῦγον: ὁ δὲ σφεδανὸν ἔφεπ᾽ ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ 

Ἂν 3 » “- 

αἰὲν ἔχε κρατερή, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι. 

Ἔνθα κεν ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ᾿Αχαιῶν, 

εἰ μὴ ᾿Απόλλων Φοῖβος ᾿Αγήνορα δῖον ἀνῆκε, 
φῶτ᾽ ᾿Αντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε. 
5 , ε ,ὔ ’ Ν, ,ὔ ε ΥΚΗΝ 
ἐν μέν οἱ κραδίῃ θάρσος βάλε, πὰρ δέ οἱ αὐτὸς 
, Ψ ’ ,ὔ “ 3) ’ 
ἔστη, ὅπως θανάτοιο βαρείας κῆρας ἀλάλκοι, 

“ 7 ἰ δ ΝΕ - 

φηγῷ κεκλιμένος" κεκάλυπτο ὃ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ. 
ΦΡΌΑΝ Ὡ 3 ε 5 “ 3 ὯΝ ’, 

αὐτὰρ ὃ γ ὡς ἐνόησεν Αχιλλῆα πτολίπορθον, 
5“ Ν , ε χ) ’ὔ ,ὔ 

ἐστη, πολλὰ δέ οἱ κραδίη πόρφυρε μένοντι" 
5 ΄ 3... 50 ων Ν ἃ ,ὔ Ἰὴ 

ὀχθησας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν" 
..» 3 4 3 , ΕἾΧΟΝ, συ Ὁ) “ 

ὦ μοι ἐγὼν" εἰ μὲν κεν ὑπὸ κρατεροῦ Αχιλῆος 
“ ν εἰ 2 ’ ’ 

φεύγω, τῇ περ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι κλονέονται, 

αἱρήσει με καὶ ὧς, καὶ ἀνάλκιδα δειροτομήσει. 
2 5..ἃ 9 ἊΝ ’ δχ ε , 53. 

εἰ δ᾽ ἂν ἐγὼ τούτους μὲν ὑποκλονέεσθαι ἐάσω 
ΠΝ 3 “ Ν 8). ἿΝ ΄ δ 

Πηλεΐδῃ Αχιλῆϊ, ποσὶν δ᾽ ἀπὸ τείχεος ἄλλῃ 
Ἅ Ν ’ὔ 3 7.. Ψἷ, 5. τῶν “ 

φεύγω πρὸς πεδίον ᾿Ιληΐον, ὀφρ᾽ ἂν ἵκωμαι 
»7Ίγ- ἊΝ Ι ς 7... , 
ἴδης τε κνημοὺς κατὰ τε ῥωπηΐα δύω" 

ς , ἑσπέριος δ᾽ ἃν ἔπειτα λοεσσάμενος ποταμοῖο 
εἰς ἥκο, ἩΥ» Ν ρα 5 γι 

ἱδρῶ ἀποψυχθεὶς προτὶ ᾿ἴλιον ἀπονεοίμην'"---- 
“ 7 

ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 
’ 3.9 ΄ ’ ΄ ΄ μή μ᾽ ἀπαειρόμενον πόλιος πεδίονδε νοήσῃ 

καί με μεταΐξας μάρψῃ ταχέεσσι πόδεσσιν. 
2 ΞΘ τ9 ἢ ὟΝ ἠ Ν “ Ξ) ’ὔ οὐκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ἔσται θάνατον καὶ κῆρας ἀλύξαι" 

λίην γὰρ κρατερὸς περὶ πάντων ἔστ᾽ ἀνθρώπων. 

540 

545 

550 

555 

δύο 

565 

598-590 δίῃ. Ζεπ. 529 ἀμύναι (-η) 6 5ὶ Β ( Τὶ, ν.]. 1η Δ δ]. 
541: καρφαλέοι Ὁ ἴ ΟΥ Ν1 542 σφεδανῶν Δτ. Ὁ" ΑΒΝΙΟΣΤ 

548 κῆρας Νῥ οἷί. Επι5ῖ. : χεῖρας να]ρ΄. 550 ᾿Αχιλλέα Πηλείωνα ν. 1. 
δη0. δξι κιόντι Μ|90ΟΣ {7151 554 κλονέονται Ὁ ἘπΑ σεν: 
φοβέονται νιι]δ.: φοβέοντο ἃ Ὦ 4]. 558 ᾿Ιδήξον ΟΥ̓αΐεβ 1.2 55. 
5όο ἂν] ἄρ᾽ ὁ ἃ ἔϊ ο 4]. 



21. -ἩἸΛΙΑΔΟΣ Φ 

εἰ δέ κέ οἱ προπάροιθε πόλεος κατεναντίον ἔλθω" 
᾽ν 4 Ν Ν 3 7. “ 

καὶ γάρ θην τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ, 

ἐν δὲ ἴα ψυχή, θνητὸν δέ ἕ φασ᾽ ἄνθρωποι 
ἔμμεναι" αὐτάρ οἱ Κρονίδης Ζεὺς κῦδος ὀπάζει." 570 
Ὡς εἰπὼν ᾿Αχιλῆα ἀλεὶς μένεν, ἐν δέ οἱ ἦτορ 

ἄλκιμον ὁρμᾶτο πτολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 

ἠῦΐτε πάρδαλις εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο 
5 Ν “ 5 ᾽ὔ 3 , ἴων 

ἀνδρὸς θηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι θυμῷ 
“- 5. ΧΝ “ 3 ’ὔ ε Χ .ϑ, ΄ ἢ 

ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ" 57 
» Ν ’ ᾽ὔ δ 3 ΠΝ ῇ 

εἴ περ γὰρ φθαμενός μιν ἢ οὑτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν, 
3 , Ν Ν δ , 3 5) 7 

ἀλλὰ τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει 
32 ἊΝ , ΦΟΩΝ ΄ ὟΝ -“ 

ἀλκῆς, πρίν γ᾽ ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι" 
ὰ 3 7’ ῸΝ 3 “ “- 3 ΄ ὥς Αντήνορος υἱὸς ἀγαυοῦ, δῖος Αγήνωρ, 

οὐκ ἔθελεν φεύγειν, πρὶν πειρήσαιτ᾽ ᾿Αχιλῆος, 580 
οὶ 3: ἰΟλ ΡΥ, Δ ΤΡ ᾽, Ν ’ 3 Ν , ΝΡ 

ἀλλ᾽ ὃ γ᾽ ἀρ ἀσπίδα μὲν πρόσθ᾽ ἔσχετο πάντοσ ἐΐσην, 

(π 

»: ᾽ 3 2 “- 7 Ν  ΣΥΚΑ ΣΌΣ ἐγχείῃ δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο, καὶ μέγ ἀὕΐτει" 
,ὔ “ 

“ἢ δή που μάλ᾽ ἔολπας ἐνὶ φρεσί, φαίδιμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 
" “- ᾽ὔ , 7 2 ’ 
ἤματι τῷδε πόλιν πέρσειν [ἢ ρων ἀγερώχων, 

νηπύτι᾽: ἢ τ᾽ ἔτι πολλὰ τετεύξεται ἄλγε᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ. 585 
5 Ι ς ͵ ΔΝ 5 , 3 [ 

ἐν γὰρ οἱ πολέες τε καὶ ἄλκιμοι ἀνέρες εἰμέν, 
ὰ Ν. Ὁ χ, ’ 5 ’ Χ “π“ 

οἱ καὶ πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν 
γ Ιλιον εἰρυόμεσθα' σὺ δ᾽ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις, 
πο δ ΡΝ ΝΧΝ Ν [κ ᾿ 39 

ὧδ ἔκπαγλος ἐὼν καὶ θαρσαλέος πολεμιστής. 

Ἦ ῥα, καὶ ὀξὺν ἄκοντα βαρείης χειρὸς ἀφῆκε, 500 
ἘΣ ὦ 4 ε Ν ’ὔ ἀπ. δ, ΟἹ 

καί ρ΄ ἔβαλε κνήμην ὑπὸ γούνατος οὐδ ἀφάμαρτεν. 

ἀμφὶ δέ οἱ κνημὶς νεοτεύκτου κασσιτέροιο 

σμερδαλέον κονάβησε πάλιν δ᾽ ἀπὸ χαλκὸς ὄρουσε 

πη διῇ. Ατ' 573 πάρδαλις ΑΓ. ν]ρ΄. : πόρδαλις ν.]. δηϊ. }" 
ῬΟσΦΙΑΒΟΘΌΤΝϑ8: 575 κεν ὑλαγμὺν] κυνυλαγμὸν Ζεη. (εἴ. 
ΘΙεβισΠοστι5 ἔγ, 85) 576 μιν] τις ν.]. αηΐ. (αἱ ἀπὸ τῶν πόλεων), Ὦ : 
περ ἃ 580 φυγέειν ΒΟ ΝῚ 5ὃς ἦ τ᾽ ἔτι) ἡ μὠἀλαοσ ἅκν Α6ε: 
ἢ τοι ΜΈ ν1 τετεύξεται 1) 6 6 ΑΒ Ὁ Ὁ σἔν!: τετεύξεαι να]Ρ. 

586 γάρ τοι 5 1 ἄνδρες ἔνειμεν ν. 1. απί. (ἐν ταῖς πλείοσι), Ὑρ. 
Α Μι1σΈ: ἄνδρες εἰμέν Ὦ {010 587 οἱ καὶ Ατ. 1: οἵ κε ν.]1. απ. (ἔν 
τισι τῶν εἰκαιοτέρων), σεἰ. 590 παχείης 1: Β ( ἢ γρ. Δ Επβὶ, εἰ. 

592 οἷ ἶ "1: ΝΣ; μιν νὰ]5. 



1. ΤΙΛΙΑΔΟΣ Φ 

“ λον» νυ Ὁ) , “ ΡΣ ΠΕ σῊ “. 

βλημένου, οὐδ΄ ἐπέρησε, θεοῦ δ᾽ ἡρύκακε δῶρα. 

Πηλείδης δ᾽ ὡρμήσατ᾽ ᾿Αγήνορος ἀντιθέοιο 593 

δεύτερος" οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔασεν ᾿Απόλλων κῦδος ἀρέσθαι, 
» 3 ᾿ ΡΣ ὦ ΜΝ ἀλλά μιν ἐξήρπαξε, κάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ, 
ς ΄, 3. ΟΥ̓ ἡ Υ̓ ῇ 
ἡσύχιον δ᾽ ἀρα μιν πολέμου ἔκπεμπε νέεσθαι. 

αὐτὰρ ὁ Πηλεΐωνα δόλῳ ἀποέργαθε λαοῦ" 
δέπασν Ν «ες , 3 4 [4 5) Ν. 6 

αὐτῷ γὰρ ἑκάεργος Αγήνορι πᾶαντα ἐοικὼς θα 
Υ̓͂ ΄ “ ες 3. τἷὉ Ν ΄ 
ἔστη πρόσθε ποδῶν, ὃ δ᾽ ἐπέσσυτο ποσσὶ διώκειν" 
“ ε ἃ ’ὔ , ’ 

ἧος ὃ τὸν πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο, 

τρέψας πὰρ ποταμὸν βαθυδινήεντα Σκάμανδρον, 

τυτθὸν ὑπεκπροθέοντα' δόλῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἔθελγεν ᾿Απόλλων, 
ε δ Αο : 8}, Ἧ Ν “ 

ὡς αἰεὶ ἔλποιτο κιχήσεσθαι ποσὶν οἷσι" 605 
’ 9. ΩΓ, “ [2 3 (τ 

τόφρ᾽ ἄλλοι Τρῶες πεφοβημένοι ἦλθον ὁμίλῳ 
2 4 Ἀν ὧδ, ’ ΧΕ, φ , 
ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις ὃ ἔμπλητο ἀλέντων. 

ϑ,οο. 15 ’ὔ ΘΝ, ’, Ν { 5) » 

οὐδ ἂρα τοί γ᾽ ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς 
“ ΘΟ ΤΣ [4 Ἂν Ἢ “ ᾽’ὔ 

μεῖναι ἐτ ἀλλήλους, καὶ γνώμεναι ὃς τε πεφεύγοι 

ὅς τ᾽ ἔθαν᾽ ἐν πολέμῳ: ἀλλ᾽ ἐσσυμένως ἐσέχυντο ότο 

ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σαώσαι. 

596 ἄναξ Διὸς υἷὸς ᾿Απόλλων ν. ]. 'ἰπ 597 καλύψας ν. Ϊ. ἴπ Α 
ὅοο γὰρ Ατ. νυ]ρ.: γάρ ῥ᾽ ν.]. απί. ὍΘ 5 11 8]. 6οό6 Τρῶες] 
πάντες ΒΌΝΙ νην 6ο7 πύλαι δ᾽ ἔμπληντο Απίϊπι. ἈΠ ίδη. : 
πύλαι ν.]. ἰη Α : ἔμπληστο Ὦ ἃ ὅτο ἐσσυμένως ΘΟ ῬΑΑ : ἀσπα- 
σίως να!]δ. ἐπέχυντο σε ΜὉ ΝῚ ΟΝ {015 ΝῊ νΊΣ ὅτι σαώσαι 
Αἴ. : σάωσεν Ὧν 470 1; σάωσαν ναϊδ. 



ΙΛΙΑΔΟΣ Χ 

ἃ Υ «ἡ ὥς οἱ μὲν κατὰ ἄστυ πεφυζότες ἠΐτε νεβροὶ 
« “ - ,, ’ὔ 6) 7 ’ ’ὔ 

ἱδρῶ ἀπεψύχοντο πίον τ ἀκέοντό τε δίψαν, 
᾽ ΝΣ 9 , 3 πε ὑδς 3 ο 

κεκλιμένοι καλῃσιν ἐπάλξεσιν" αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 

τείχεος ἄσσον ἴσαν, σάκε᾽ ὦμοισι κλίναντες. 
“ 3 3 ΄- “ 3 Ν “-“ ἥ 

Εκτορα ὃ αὑτοῦ μεῖναι ὀλοιὴ μοῖρα πέδησεν 5 

Ἰλίου προπάροιθε πυλάων τε Σκαιάων. 

αὐτὰρ Πηλείωνα προσηύδα Φοῖβος ᾿Απόλλων" 
ς ΓΑ Ῥ ΕἾ ἃ ’ 2 

τίπτε με, [Ϊηλέος υἷε, ποσὶν ταχέεσσι διώκεις, 
ΔΌΣ Ν Χ ΦᾺΣ ᾿ ΝΜ 3 ’ ᾽ὔ ’ἢ 

αὑτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον; οὐδέ νύ πώ με 
Υ ε θ ’ » Ν ὃ᾽ 3 Ν » ἔγνως ὡς θεὸς εἶμι, σὺ ὃ᾽ ἀσπερχὲς μενεαίνεις. Ιο 
3 ’ὔ ΚΝ , 7 ᾽, ἃ Ο) ὦ 

ἡ νῦ τοι οὔ τι μέλει ρωων πόνος, οὺς ἐφόβησας, 
ἃ ᾽ὔ 7 ἴων 

οἱ δή τοι εἰς ἄστυ ἄλεν, σὺ δὲ δεῦρο λιάσθης. 
3 3, 

οὐ μέν με κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι." 

Τὸν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
“ ἔβλαψάς μ᾽, ἑκάεργε, θεῶν ὀλοώτατε πάντων, 15 
᾽ , ᾿ , 5. ν , ΘΟ ὧν : ᾿ ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος: ἡ κ ἔτι πολλοὶ 

γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι. 
“- ΣΤΟΝ Ν Ἄ “- 3 ,ὔ Ν ἊΝ 

νῦν δ᾽ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας 
Ὁ σοκν 7. Ρ) Ἂς Ψ ’ὔ εκ 3 ᾽ὔ 

ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ ἔδεισας ὀπίσσω. 
δὰ ΕΑΝ , Υγ ὃ κλυήνλον 1555 “Ὁ 
ἡ σ᾽ ἂν τεισαίμην, εἴ μοι δύναμίς -’“ε παρείη. 

Ὰ Ἧ 

“Ὡς εἰπὼν προτὶ ἄστυ μέγα φρονέων ἐβεβῆήκει, 

2 ἀπεψύχοντο εἰ ἀνεψύχοντο ΔΙ. (διχῶς) : Πος Α 55., Οὐ ΜΈ, γρ. Μ' 
{: ἡ αὐτὰρ ὃ Ὧ Ὡη,51 ΜΊ Μ8 1710 ΙΟ 8 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϊκτίμενον πτολίεθρον 
α4. Ὁ) 13 μοι ὈΓῸ τοι Ρ ΠῚ : με μοιρὶ τηξ. }᾽ 15 δολοώτατε 
ν.ἷ. απί. 

ΗΟΜ. 11. 18-ὲ 14 



ΔΙ Σ ΝΣ 

σευάμενος ὥς θ᾽ ἵππος ἀεθλοφόρος σὺν ὄχεσφιν, 
ὅς ῥά τε ῥεῖα θέῃσι τιταινόμενος πεδίοιο" 

ὡς ᾿Αχιλεὺς λαιψηρὰ πόδας καὶ γούνατ᾽ ἐνώμα. 
Τὸν δ᾽ ὁ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι, 25 

, Α χτὰ 3.1.5 ἰδές τὰ Τὺ) ’, ’ὔ παμφαίνονθ᾽ ὥς τ᾽ ἀστέρ᾽ ἐπεσσύμενον πεδίοιο, 
“ ε!Β Δ Ρ..5, , ων ΡΠ 76, ’ ς 3 Ν ὅς ῥά τ᾽ ὀπώρης εἶσιν, ἀρίζηλοι δέ οἱ αὐγαὶ 
φαίνονται πολλοῖσι μετ᾽ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ" 
[ ΡΒΒΒΛ 5 , Θὲ ’ὔ ἤ ὅν τε κύν᾽ ᾿Ωρίωνος ἐπίκλησιν καλέουσι. 
λαμπρότατος μὲν ὅ γ᾽ ἐστί, κακὸν δέ τε σῆμα τέτυκται, 3ο 

καί τε φέρει πολλὸν πυρετὸν δειλοῖσι βροτοῖσιν" 
ἃ “ Ν Υ̓͂ Ν Ἷ , ὡς τοῦ χαλκὸς ἔλαμπε περὶ στήθεσσι θέοντος. 
ᾧμωξεν δ᾽ ὁ γέρων, κεφαλὴν δ᾽ ὅ γε κόψατο χερσὶν 
ς “3. ΝΣ ’ , 3 ἋΣ) ’ 3 ’ ὑψόσ᾽ ἀνασχόμενος, μέγα δ᾽ οἰμώξας ἐγεγώνει 
λισσόμενος φίλον υἱόν" ὃ δὲ προπάροιθε πυλάων 35 
ς ᾽’ 3) ἊΣ 3 πιο. [ 
ἑστήκει, ἄμοτον μεμαὼς Αχιλῆϊ μάχεσθαι" 

Ν Ὁ. τς ( 3 ἊΝ 7 σι 3 ’ 
τὸν ὃ ὁ γέρων ἐλεεινὰ προσηύδα χεῖρας ὀρεγνύς" 
«εὐ Ψ , , , 55. ΔῈ “ 

Εἰκτορ, μὴ μοι μίμνε, φίλον τέκος, ἀνέρα τοῦτον 

οἷος ἄνευθ᾽ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπης ᾽ μή) Τὰχ μ ἐ 
.« 3 Ι͂ “ Πηλεΐωνι δαμείς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστι, 40 

σχέτλιος" αἴθε θεοῖσι φίλος τοσσόνδε γένοιτο 

ὅσσον ἐμοί: τάχα κέν ἑ κύνες καὶ γῦπες ἔδοιεν 
, 9 , ΓΝ 3 Ν ᾽ 3 “ κείμενον" ἢ κέ μοι αἰνὸν ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἔλθοι" 

ὅς μ᾽ υἱῶν πολλῶν τε καὶ ἐσθλῶν εὖνιν ἔθηκε, 
΄, δ Ν “ Υ̓ ἢ κτείνων καὶ περνὰς νήσων ἔπι τηλεδαπάων. 45 

καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε, Λυκάονα καὶ Πολύδωρον, 

οὐ δύναμαι ἰδέειν Γρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων, 
τούς μοι Λαοθόη τέκετο, κρείουσα γυναικῶν. 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ζώουσι μετὰ στρατῷ, ἢ τ᾽ ἂν ἔπειτα 

χαλκοῦ τε χρυσοῦ τ᾽ ἀπολυσόμεθ᾽: ἔστι γὰρ ἔνδον" 50 
πολλὰ γὰρ ὥπασε παιδὶ γέρων ὀνομάκλυτος "Αλτης. 

23 ῥα οπι. ὮΝ Ν 8, γρ. 9 2090 κυνωρίωνος 916ΟΠΙι5 (ὑφ᾽ ἕν 
31 μερόπεσσι 2,2: παν]τίεσσι ῬὨΠοάεπΙ. π. ἀγ. βασ. 2ο. το 82 περὶ] 
ἐπὶ ἸἘ : ἐνὶ Ὁ 33 λάζετο Ἀ: ἥψατο [79 42 ἔδοιεν ΑΥ. : ἔδοιντο 
ψι. 5 Β : ἔδονται ςοὐἀά. 45 θηλυτεράων ν.]. επί. : ἀλλοδαπάων ΕἸ(. 
Ἐπ. 48 οὕς ν.]. απί. Ὁ ν" 49 ἦ] εὖ 12 50 ἀπολύσομεν 
ν. 1 15. ἃ 51 παιδὶ φίλῃ ν. 1. απί. (αἱ ἀπὸ τῶν πόλεων) : παιδὶ γὰρ 
ὥπασε πολλὰ ΔΙϊβίορῃ. τν. 



9. ἸΛΙΆΔΟΣ Χ 

εἰ δ᾽ ἤδη τεθνᾶσι καὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόμοισιν, 
ἡ 5 “ ΄- δ 7 ᾿ ἰφ 

ἄλγος ἐμῷ θυμῷ καὶ μητέρι, τοὶ τεκόμεσθα" 

λαοῖσιν δ᾽ ἄλλοισι μινυνθαδιώτερον ἄλγος 
" δ δΝ Ν ἊΝ " 3 πιο. ᾽ὕὔ 

ἐσσεται, ἢν μὴ καὶ σὺ θάνῃς Αχιλῆϊ δαμασθείς. 55 

ἀλλ᾽ εἰσέρχεο τεῖχος, ἐμὸν τέκος, ὄφρα σαώσης ΡΧ Χος, ἐμ Θῳρ ῃ 
“ ἊΝ Ν , “ ΡΟΝ 

Τρῶας καὶ Τρῳάς, μηδὲ μέγα κῦδος ὀρέξης 
. ΘΝ Ν 7ὔ 3“ 3 “ 

Πηλεΐδῃ, αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερθῆῇς. 
δ ν ΔΥΡΕῚΝ Ν ᾽ὔ δ [4 5). Ὁ) ᾿ 

πρὸς ὃ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἔτι φρονέοντ᾽ ἐλέησον, 
,΄ “ ε ἿΝ ΄, ΩΝ ΛΑ ᾿ “- 

δύσμορον, ὃν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήραος οὐδῷ όο 

αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει, κακὰ πόλλ᾽ ἐπιδόντα, 
Ὁ’ 9 [ « ᾽ὔ ’ 

υἷας τ ὀλλυμένους ἑλκηθείσας τε θύγατρας, 

καὶ θαλάμους κεραϊζομένους, καὶ νήπια τέκνα 
’ Ν ’ὔ 5) Ὁ το ρὺ .“. “ 

βαλλόμενα προτὶ γαΐῃ ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, 

ἑλκομένας τε νυοὺς ὀλοῆς ὑπὸ χερσὶν ᾿Αχαιῶν ό5 Η ΧΕρ Χ : 
3 Ν 35᾽᾽, ,.ὧὦ 7 ’ ᾽7ὔ ’ὔ Ἂ 

αὐτὸν δ᾽ ἂν πύματὸν με κύνες πρώτῃσι θύρῃσιν 
3 Ν 5) ἋἍ 5 ’ 7 3 7... ΄“ 

ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κέ τις ὀξέϊ χαλκῷ 

τύψας ἠὲ βαλὼν ῥεθέων ἐκ θυμὸν ἕληται, 

οὺς τρέφον ἐν μεγάροισι τραπεζῆας θυραωρούς, 
οἵ κ᾽ ἐμὸν αἷμα πιόντες ἀλύσσοντες περὶ θυμῷ 7ο 

, 2.5 ΄, , 7 Δ ΠΣ ἘΝ, ὶ 
κείσοντ ἐν προθύροισι. νέῳ δέ τε πάντ᾿ ἐπέοικεν 
5 “- ἤ "ο ὔ 5 7. « “- 

ἀρηϊκταμένῳ, δεδαϊγμένῳ ὀξέϊ χαλκῷ, 
-" , Ν ἊΝ , “ 7 κεῖσθαι" πάντα δὲ καλὰ θανόντι περ, ὅττι φανήῃ" 

5 3 ὦ Ν ’ὔ’ ’ ’ 7 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον 

αἰδῷ τ᾽ αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος, 75 
τοῦτο δὴ οἴκτιστον πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν." 

3 Φ ς , Ν δ σέ δον ’, ο Ἁ 

Η ῥ᾽ ὁ γέρων, πολιὰς δ᾽ ἄρ᾽ ἀνὰ τρίχας ἕλκετο χερσὶ 

τίλλων ἐκ κεφαλῆς" οὐδ᾽ “Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθε. 
’, 2 ΔΔ9 ε , 59. 2 Ι ΄ μήτηρ ὃ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ὀδύρετο δάκρυ χέουσα, 

κόλπον ἀνιεμένη, ἑτέρηφι δὲ μαζὸν ἀνέσχε" 8ο 

καί μιν δάκρυ χέουσ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

56 φίλον θάλος ν.]. δῃί. (εἴ. 87) 59 φρονέων ἈΝ Ν5Σ : ζώοντ᾽ 
ν 51 ἐλέαιρε ΡΟ 61 αἴσῃ) νούσῳ ῬΙαι. νὶῖ. Ηοπι. 
11. 67 : δύῃ 5ίο"Ὀ. ΕἸΟΓ. 1ο4. 1 64 γαίῃ) ἄστυ 5105}. 4. «. 1 
ὅ9 θυραωρούς Ατ. Ὧ)Ὡ5 γρ. 5: πυλαωρούς νιυ]ρ. 16 φα]νειη Ῥ' 

145 



99. ΓΠΙΔΤΑΔΟΣ Χ 

“Ἕκτορ, τέκνον ἐμόν, τάδε τ᾽ αἴδεο καί μ᾽’ ἐλέησον 
3 ’ » , , Ν 5 ῇ αὐτήν, εἴ ποτέ τοι λαθικηδέα μαζὸν ἐπέσχον" 
΄-. “- ’ ἴ ΝΥ Ν 7.. “ 

τῶν μνῆσαι, φίλε τέκνον, ἄμυνε δὲ δηΐον ἄνδρα 
,ὔ 3 Ν ΟΠ ἊΝ ’ [τ τ 

τείχεος ἐντὸς ἐών, μηδὲ πρόμος ἵστασο τούτῳ, 85 

σχέτλιος: εἴ περ γάρ σε κατακτάνῃ, οὔ σ᾽ ἔτ᾽ ἔγωγε 
΄ κλαύσομαι ἐν λεχέεσσι, φίλον θάλος, ὃν τέκον αὐτή, 

νον ἜΤΟΣ, ’ 5“ , ’ πιο. 

οὐδ ἄλοχος πολύδωρος" ἄνευθε δέ σε μέγα νῶϊν 
2 ᾽ὔ τ Ν. ’, ’ὔ ῇ, 2) 

Ἀργείων παρὰ νηυσὶ κύνες ταχέες κοτέδονται. 
ἃ 

Ὡς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην φίλον υἱόν, 90 
πολλὰ λισσομένω" οὐδ᾽ “Ἕκτορι θυμὸν ἔπειθον, 

ἀλλ᾽ ὅ γε μίμν᾽ ᾿Αχιλῆα πελώριον ἄσσον ἰόντα. 

ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ ὀρέστερος ἄνδρα μένησι ρ ΧΕΙ ΘΕ ΠΕΩ ρα μενῃσί, 
’ 

βεβρωκὼς κακὰ φάρμακ᾽, ἔδυ δέ τέ μιν χόλος αἰνός, 
, Ν ,ὔ ε ’ Ν ρα Ρἢ 

σμερδαλέον δὲ δέδορκεν ἑλισσόμενος περὶ χειῇ 95 
ἃ “ Μ Υ , 9 ε 4 ὥς Εἰκτωρ ἀσβεστον ἔχων μένος οὐχ ὑπεχώρει, 

’ 9 » Ν 3 3 59 ,ὔ 

πύργῳ ἔπι προὔχοντι φαεινὴν ἀσπίδ᾽ ἐρείσας" 
3 , 3,10} 3 Χ ἃ 4 Ἷ 
ὀχθήσας δ᾽ ἀρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμον" 
(ς ν 3 γ ») , ΄, Ν 7 ἐξ ὦ μοι ἐγὼν, εἰ μέν κε πύλας καὶ τείχεα δύω, 

Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει, 1οο 
“ἤ ΘΟ ΔΉΜΟΝ Ν. Ν ῳ ε , 
ὃς μ᾽ ἐκέλευε Τρωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι 

νύχθ᾽ ὕπο τήνδ᾽ ὀλοήν, ὅτε τ᾽’ ὦρετο δῖος ᾿Αχιλλεύς. 
3 ὈΛΌ ΟΣ ἊΝ 3) ’ἤ 3 35.ϑ. ἃ Ν , ὅϑι 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμην' ἡ τ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον ἢεν. 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ ὥλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν, 
Ῥ, “ 

αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, 1Ο5 
[4 “ 

μή ποτέ τις εἴπῃσι κακώτερος ἄλλος ἐμεῖο" 
Ἴ Ὁ “Ἕκτωρ ἦφι βίηφι πιθήσας ὦλεσε λαόν. 

ἃ ΔΌΣ 5 Ν Ν »..3) δ Ν ΄ ᾽ 
ὡς ἐρέουσιν' ἐμοὶ δὲ τότ΄ ἂν πολὺ κερδιον εἴη 
3 δ 5 “ ,΄ ΄ ἄντην ἢ ᾿Αχιλῆα κατακτείναντα νέεσθαι, 

ἠέ κεν αὐτῷ ὀλέσθαι ἐὐκλειῶς πρὸ πόληος. Ι1ο 

83 ἀνέσχον σε ΝΊΝΟΝ Επ5ι. ὃς ἐών Α΄. 1ᾳ Α Β (Ὁ 4].: ἰών ςεί. 
87 φίλον τέκος ΤΞΈΡΑΤ᾽ 93 ὀρέστερον Βιηϑ Ρὅ, Α 1.8 ξοΓΓ. 

ὀρέστερον ἄνδρα δοκεύῃ ν. 1. ἀηί. (ἔνιαι τῶν κατὰ πόλει5) 99 οιμοι.. ἢ 
Ρ} 998 λωβητος κεν ιο ΠΣ τοο ἐπιθήσει (Ις. δ4 ΔΤ. νι]. 1. 4, 
τ: καταχεύει Ἐπιβί. ΤΟΩ νυκτα ποτι δνοφί 1012 ὕπο λυγαΐην 
Ε. ΜΝ. 571. 22 103, 1τοϑ κέρδιον] κάλλιον ν.]. ἀπί. (αἱ κατ᾽ ἄνδρα 
τοϑδ) τοὶδ. .. ηεῖν Ὁ" 1το9 κατακτείναντα εἴ -αντι ΔΙ. (διχῶ5): 
Βος 11,2 1,15 Ο 110 ἡ τωι πί 1ηο5 ευὐκλειωΐ 0᾽2 



95. ἸΤΑΨΆΑΆΟΣΕΧ 

εἰ δέ κεν ἀσπίδα μὲν καταθείομαι ὀμφαλόεσσαν 
κ ’ὕ ,ὔ ’ Ν Ν - » ὔὕ 

καὶ κόρυθα βριαρὴν, δόρυ δὲ πρὸς τεῖχος ἐρείσας 
 ΘΟΝ ὌΝ 3 “ »} ’ὔ τ ᾽,ὔ ΝΥ 

αὐτὸς ἰὼν ᾿Αχιλῆος ἀμύμονος ἀντίος ἔλθω 
ὔ ΕἾΝΕ ’,, «ς , Ν 7 9... ὉΠ }5..9᾽ ΦγΣ κε 

καί οἱ ὑπόσχωμαι Βλένην καὶ κτήμαθ ἂμ αὐτῇ, 

πόντα μάλ᾽ ὅσσα τ᾽ ᾿Αλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 115 
5 Υ͂ ’, 3 Ὁ“ ϑ. 25). ΄, 5 ΄ 
ἠγάγετο ροίηνδ᾽, ἣ τ ἔπλετο νείκεος ἀρχῆ, 

δωσέμεν ᾿Ατρεΐδησιν ἄγειν, ἅμα δ᾽ ἀμφὶς ᾿Αχαιοῖς 

ἄλλ᾽ ἀποδάσσεσθαι, ὅσα τε πτόλις ἧδε κέκευθε" 

Τρωσὶν δ᾽ αὖ μετόπισθε γερούσιον ὅρκον ἕλωμαι 

μή τι κατακρύψειν, ἀλλ᾽ ἄνδιχα πάντα δάσασθαι 120 
κτῆσιν ὅσην πτολίεθρον ἐπήρατον ἐντὸς ἐέργει» 

ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 
͵ὔ ΟΝ Ν [τ .}.24 «ς ΄ 3 3 2 7 

μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὁ δέ μ᾽ οὐκ ἐλεήσει 
ϑον ἐν ᾳ 3 5 , 7 [ Ν 3. ΔΛ 

οὐδέ τί μ᾽ αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα 

αὕτως ὥς τε γυναῖκα, ἐπεί κ᾿ ἀπὸ τεύχεα δύω. 125 
9 ’ “ ΝΜ 5 ἊΝ Ἀ ϑῖον 9.09 Ν ἐκ 

οὐ μὲν πως νῦν ἐστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης 
Ἃ 5 ζ 6] θέ 10 ’ τῷ ὀαριζέμεναι, ἃ τε παρθένος ἠϊθεός τε, 

παρθένος ἠΐθεός τ᾽ ὀαρίζτον ἀλλήλοιιν. 
, 3. 3. ἡ) ,ὔ “ 

βέλτερον αὗτ᾽ ἔριδι ξυνελαυνέμεν ὅττι τάχιστα" 

εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν ᾿᾽Ολύμπιος εὖχος ὀρέξη.᾽" 130 μεν ὅπποτέρᾳ μπιος εὖχος ὀρέξῃ. 3 
ων 3 Ὡς ὅρμαινε μένων, ὁ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν ᾿Αχιλλεὺς 

Ἂν 3 , Π.- “- 

ἰσος Ἑνυαλίῳ, κορυθαϊκι πτολεμιστῇ, 

σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον 
“ 3 δ Ν δ ΡῚ » 5.1 ΟΝ 

δεινὴν" ἀμφὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ 
Ὁ Ἂ 3 ,ὔ Α Σ 7 3 ’ 
ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος. 135 
“ δ. αὐχε ΘΌΥ ε ’, ΞΟ, ΘΓ ΡΤ ΚΣ, 5, 
Εκτορα δ᾽, ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος" οὐδ᾽ ἂρ ἐτ᾽ ἔτλη 

αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ φοβηθείς" 
Πηλείδης δ᾽ ἐπόρουσε ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς. 
5. Κλ Ψ 2 , ἴον 

ἠῦτε κίρκος ὁρεσφιν, ἐλαφρότατος πετεηνῶν, 

ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν, 140 

11τι ὅπλα τε πάντα Ὁ" 1τ ἐνὶ] ἐπὶ ορΡ ἃ Ὁ ὅδ ΧὩ 116 Τροίην 
Ὁ Μ|0{Π3 γιο7 τι ὅσα τε] ὅσσα 6 95 ΚΛ Α Β ( Τ 2]. 1το ὀμοῦ- 
μαι να ϊ τὰ ΑΝ 121 ΟΠ]. Ρτ Ὁ“ τν. Α Ὁ Μιθ0 τ5ν:1 122 τί 
δή ν.]. δπέ. (αν.) 125 επὴν απὸ )12 1268 Ἰπολεμοῖο μεμαοτὰ 
δακρυοεντος 01 129 ὅττι] ὄφρα ν. 1]. ἰπ Α 130 κρονιδὴς ζευς κυδος 
Ῥ'2 ροϑβί 132 νπι. 864. Ὁ 15 (αν) 135 αἰθομένοιο Ξ ἃ 4]. τ38 ταχε 
εσσῖ! διωκων] ))12 140 καρπαλιμίως} ὡρμηΐ Τ᾽" 



9. ΤἸΆΤΙΑΛΟΣ Χ 

ἡ δέ θ᾽ ὕπαιθα φοβεῖται, ὁ δ᾽ ἐγγύθεν ὀξὺ λεληκὼς 
3.55 «ΚΑ ες " φὩ Ν. »} ἊἍ 

ταρφε ἐπαΐσσει, ἑλέειν τὲ ἑ θυμὸς ἀνώγει" 
ἃ ον ΤΣ 9}....5 Ν. 5ΔᾺ , , Ὁ 

ὡς ἂρ ὃ γ ἐμμεμαὼς ἰθὺς πέτετο, τρέσε ὃ “Εἰκτωρ 
ζω Ψ 4 Ν Ν ’, 3. , 

τεῖχος ὕπο Τρώων, λαιψηρὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα. 
ς Ν ἊΝ ἊΝ ΥΡῚ ἈΝ 2 ’ 

οἱ δὲ παρὰ σκοπιὴν καὶ ἐρινεὸν ἡνεμόεντα 145 
’ 3.“ ΣΟ 3, 5 Ν 5) ,’ τείχεος αἰὲν ὑπὲκ κατ᾽ ἀμαξιτὸν ἐσσεύοντο, 

κρουνὼ δ᾽ ἵκανον καλλιρρόω᾽ ἔνθα δὲ πηγαὶ 
δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος. 
ε Ν Ὰ 9 ὦ “ (2 3 Ν Ν Ν᾿ 

ἢ μὲν γὰρ θ᾽ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς 
7 9; 5). ς 93 Ν 3 { γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο" 150 

ε 5. ΕΠΕΤΑ 4 ,ὔ 3.. - Ξ ἢ ὃ ἑτέρη θέρεϊ προρέει ἐϊκυῖα χαλάζῃ, 
“δ “ “Ν. ἢ χιόνι ψυχρῇ, ἢ ἐξ ὕδατος κρυστάλλῳ. 
» ΡΠ  ῶς δὸ, 3 ! ἊΝ 3 “ 3 ἂν 5 ἔνθα δ᾽ ἐπ᾿ αὐτάων πλυνοὶ εὐρέες ἐγγὺς ἐασι 

καλοὶ λαΐνεοι, ὅθι εἵματα σιγαλόεντα 

πλύνεσκον Τρώων ἄλοχοι καλαί τε θύγατρες 155 
Ν. δ 3.5..9 ΕΝ να Χ 5) “ “Ξφ᾿ 3 “ 

τὸ πρὶν ἐπ᾿ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας ᾿Αχαιῶν. 
“ι ε [2 ’ὔ ε 3» ( 

τῇ ῥα παραδραμέτην, φεύγων, ὁ ὃ ὄπισθε διώκων" 
’ ἈΝ ἔρος 09 Ν δ ζ , 5. 9 , 

πρόσθε μὲν ἐσθλὸς ἐφευγε, δίωκε δέ μιν μέγ ἀμείνων 
’, 3) ἊΝ 9 «ε 7... 5. Ν ᾽, 

καρπαλίμως, ἐπεὶ οὐχ ἱερηϊον οὐδὲ βοείην 
2 ’ὔ εἴ ἊΝ 5. ,, ») “ 6 ἀρνύσθην, ἃ τε ποσσὶν ἀέθλια γίγνεται ἀνδρῷν, τόο 

ἀλλὰ περὶ ψυχῆς θέον “Εκτορος ἱπποδάμοιο. 
ε 5} γι 5)... Ὁ) , Ν Ἂ , Ὁ“ 
ὡς ὃ ὃτ᾽ ἀεθλοφοροι περὶ τέρματα μώνυχες ἵπποι 

ῥίμφα μάλα τρωχῶσι' τὸ δὲ μέγα κεῖται ἄεθλον, 
“Ἅ ὯΝ ἢ τρίπος ἠὲ γυνή, ἀνδρὸς κατατεθνηῶτος" 
ὡς τὼ τρὶς Πριάμοιο πόλιν πέρι δινηθήτην 165 

’, (᾿ Ν ϑ. 5 ἰ (ς “ 

καρπαλίμοισι πόδεσσι" θεοὶ ὃ ἐς πάντες ὁρῶντο" 

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε" 
ςς “Ὁ ’ 2 ’ὔ 9 7) Ἂν »-»" 

ὦ πόποι, ἡ φίλον ἄνδρα διωκόμενον περὶ τεῖχος 

142 επαισσει ν )᾽2 144 τείχει ΚΑ 55. ΒΟ 115 ΝῈΜνεν} 
145 ἠνεμόεσσαν Α 55. Ν! 146 ὑπὲρ δὶ 149 χλιαρῷ ἃ 5 1 

154 ὅθι) τόθι Ρ'" 1588 
φεῦγ᾽ υἱὸς Πριάμοιο δίωκε δὲ δῖος ᾿Αχιλλεύς 

Δ44. φυϊάδπη δπί. 162 τέρμασι ΒΟ ΜΈΝ ΜΠ νην 163 κεῖται 
μέγ᾽ Ὦ τ66 δ᾽ ἐς] δέτεοΙ ΑΒΟΝΙΝΈ: δὲ πὰ ἢ Μ'|Ρδ} 168 περὶ 
ἄστυ εἴξ. ΡΙαΐί. Κερ. 588 ς 



99. ΤΑΙ ΔΌΣ ΣΧ 

ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι: ἐμὸν δ᾽ ὀλοφύρεται ἦτορ 
Ἕκτορος, ὅς μοι πολλὰ βοῶν ἐπὶ μηρί᾽ ἔκηεν 
Ν» 9 “ ’, Ν 3 Ὰ 
ἰδης ἐν κορυφῇσι πολυπτύχου, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

[ “ κλς - 3 
ἐν πόλει ἀκροτάτῃ: νῦν αὖτέ ἑ δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
ἄστυ πέρι ἸΠριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκει. 
ἀλλ᾽ ἄγετε φράζεσθε, θεοί, καὶ μητιάασθε 

ἠέ μιν ἐκ θανάτοιο σαώσομεν, ἢέ μιν ἤδη 
εἷὰ 3 “π..ο Ι 3 Χ ϑκῖ 39 

Πηλεΐδῃ ᾿Αχιλῆϊ δαμάσσομεν ἐσθλὸν ἐόντα. 
3 3. , “ 3 7 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 
(ς “5 ’ 3 “ 7, Ὁ Ψ» ὦ πάτερ ἀργικέραυνε, κελαινεφές, οἷον ἔειπες" 
Υ ἈΝ Ὁ 6 Ϊ, ’ » 

ἀνδρα θνητὸν ἐόντα, πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ, 

ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι; 
" 2 ΟΣ ΣΤ ΟΝ » 32 , ΧΟ 35 ἐρδ᾽" ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι. 

,ὔ ’ὔ 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

“ θάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέκος" οὔ νύ τι θυμῷ 
’ὔ ᾽ὔ » “ ’ "' “5 

πρόφρονι μυθέομαι, ἐθέλω δέ τοι ἥπιος εἶναι" 
» ὁ “ ,ὕ , Υ ΚΑ 5. Εν ..325 
ἔρξον ὅπῃ δὴ τοι νόος ἔπλετο, μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει. 

ὰ 3 Ν ,{᾿ἣ΄ 7 -“ 3 [4 

ὡς εἰπὼν ὄτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿Αθήνην'" 
“ Ν 3 3 ζᾳ Ἧ 5. βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 

᾿ Ν Ἕκτορα δ᾽ ἀσπερχὲς κλονέων ἔφεπ᾽ ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς. 

ὡς δ᾽ ὅτε νεβρὸν ὄρεσφι κύων ἐλάφοιο δίηται, 
» 3 3. πν “ ΘΝ, ἊΝ Ν [ 

ὄρσας ἐξ εὐνῆς, διά τ’ ἄγκεα καὶ διὰ βήσσας" 

τὸν δ᾽ εἴ πέρ τε λάθησι καταπτήξας ὑπὸ θάμνῳ ἴ πέρ τε ῃ πτήξας ὑπὸ θάμνῳ, 
πὶ [ἐ 3... .5 ᾽ὔ ’ 5 Μ [4 

ἄλλα τ᾽ ἀνιχνεύων θέει ἐμπεδον, ὄφρα κεν εὕρῃ" 

ὡς “Ἕκτωρ οὐ λῆθε ποδώκεα Πηλεΐωνα. 
ς ἤ) ἘΔ ἐς [ [ ῇ ὁσσάκι δ᾽ ὁρμήσειε πυλάων Δαρδανιάων 
3 ’, ΟΡ, ϑ γον, { ε Ν ’ 

ἀντίον ἀΐξασθαι ἐὐδμήτους ὑπὸ πύργους, 

εἴ πώς οἱ καθύπερθεν ἀλάλκοιεν βελέεσσι, 
’ , 3 [ Ν τοσσάκι μιν προπάροιθεν ἀποστρέψασκε παραφθὰς 

ἊΝ ’ὔ,͵ ἌΣ ΞΤΟΝ, Ν Χ ’, “ 3 5. ΠΑ 
πρὸς πεδίον: αὐτὸς δὲ ποτὶ πτόλιος πέτετ᾽ αἰεί. 

170 

175 

180 

1853 

190 

105 

194 ὁρμήσαιτο Ἃ 1710 195 ὑπὸ Ῥ' ΟἾΤΊΑ ἢ 4].: ἐπὶ νι]: ποτὶ Ν᾽ 
197] ἀποστρέψασκε εἰ παραστρέψασκε ΑΥ. (διχῶς) : {Ππᾶ4 να]δ΄.: ἀπο- 

τρέψασκε Ὁ 11.1.5 Μὸ 5 γι Ὃἔπαραστὰς ΒᾺ Ν᾽ Νέ νιν αχίλλευς 
12 



δῦ. ΤΑΣ ΣΧ 

ε 3...» 3 ’ 2 , ΄ 4 

ὡς ὃ ἐν ὀνείρῳ οὐ δύναται φεύγοντα διώκει»" 
ἈΨ ΙΝ 1 13), Δ 3.. 18 Ἁ ’ὔ’ ὶς » ΜΕ , οὔτ᾽ ἂρ ὃ τὸν δύναται ὑποφεύγειν οὔθ᾽ ὃ διώκειν' 200 

ὡς ὁ τὸν οὐ δύνατο μάρψαι ποσίν, οὐδ᾽ ὃς ἀλύξαι. 
“ ,ὔ “ “- ς , ’ 

πῶς δέ κεν “Ἕκτωρ κῆρας ὑπεξέφυγεν θανάτοιο, 
93 ’ ε ’ “ Δ 6Λ » 3.5 , εἰ μή οἵ πύματόν τε καὶ ὕστατον ἤντετ᾽ ᾿Απόλλων 

5 Ὡ εὐ ϑΥσ νιον ’ , “ ἐγγύθεν, ὅς οἱ ἐπῶρσε μένος λαιψηρά τε γοῦνα; 

λαοῖσιν δ᾽ ἀνένευε καρήατι δῖος ᾿Αχιλλεύς, 205 
ΔΎΟ, ΟΡ ε͵ὔ 3, ἊΣ ΘΛ Ν ,ὔ οὐδ᾽ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ “Εἰκτορι πικρὰ βέλεμνα, 

μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὁ δὲ δεύτερος ἔλθοι. 
»} δ... (τ Ν Ν ’ ΑΝ Ν 3) , 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπὶ κρουνοὺς ἀφίκοντο, 

καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα, 
ἐν δὲ τίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο, 210 

τὴν μὲν ᾿Αχιλλῆος, τὴν δ᾽ “Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, 

ἕλκε δὲ μέσσα λαβών' ῥέπε δ᾽ “Ἕκτορος αἴσιμον ἥμαρ, 
“ 9 εἰ} “ 

ᾧχετο δ᾽ εἰς ᾿Αἴδαο, λίπεν δέ ἑ Φοῖβος ᾿Απόλλων. 

Πηλεΐωνα δ᾽ ἵκανε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη, 
5 “ 5. ε , 5 ’ 2 ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 215 

“νῦν δὴ νῶι ἔολπα, Διὶ φίλε φαίδιμ’ ᾿Αχιλλεῦ, 
οἴσεσθαι μέγα κῦδος ᾿Αχαιοῖσι προτὶ νῆας, 
σ ’ Ι 3) , 5). Βκτορα δῃηώσαντε μάχης ἄατόν περ ἐόντα. 

, ς “ Υ̓͂ 3. 59) Ἄ 9 , οὔ οἱ νῦν ἔτι γ᾽ ἔστι πεφυγμένον ἄμμε γενέσθαι, 

οὐδ᾽ εἴ κεν μάλα πολλὰ πάθοι ἑκάεργος ᾿Απόλλων 220 

προπροκυλινδόμενος πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. 
3) Ν Ν Ν “ “ ΝΡ , ἐλ ’ 
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν στῆθι καὶ ἄμπνυε, τόνδε ὃ ἐγὼ τοι 

3 ΄ { 9 7 ν 39 οἰχομένη πεπιθήσω ἐναντίβιον μαχέσασθαι. 
ἃ ΓΑ ΟΣ ΤΥ) , ε 3. 0.5 7, -“ Ν “ ὡς φατ᾽ ᾿Αθηναίη, ὃ δ᾽ ἐπείθετο, χαῖρε δὲ θυμῷ, 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς. 225 
7 - 

ἡ δ᾽ ἄρα τὸν μὲν ἔλειπε, κιχήσατο δ᾽ “Ἑκτορα δῖον 
“. -- - 4 Δηϊφόβῳ ἐϊκυῖα δέμας καὶ ἀτειρέα φωνήν' 

190-201 εἰῃ. Αγ. 199 οὐ] τὸν οὐ 9)" 201 ὥς ῥα ῬΚΡΔΒ 
ΘΟΟΝῸΝ 202 ὑπεξέφερεν Ατ᾿δίορῃ. 99 205 ἄλλοισιν θ᾽ Ἀϊᾷᾳ 
Α Ὁ ν! ν,]. ἀρ. Ἐπ5ι. δ]. 207 βαλών ἑλών 5; 211 ἀνδροφόνοιο 
εἴε, Μαχ. Τυτ. χ. 8 212 μέσσα)] ῥῦμα ΟΠ τ ΞΙΡΡι5 2τ6 νῶϊν 
Ζεπῃ. Νἧ Ἀ5 ΡΙ : νῷῶΐ γ᾽ ςεί. 218 δῃώσαντα Ἀ ἄατόν ᾳ 1.18 Με 
ΝένἜ νό νι. 53: ὅτον να]ρ. 



99 κα ΤΑ ΔΌΣΕΝΧ 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
“ἠθεῖ", ἦ μάλα δή σε βιάζεται ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς, 
ἄστυ πέρι Πριάμοιο ποσὶν ταχέεσσι διώκων" 230 
ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες." 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος “Εκτωρ’ 
““ Δηϊΐϊφοβ᾽, ἦ μέν μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα 

“ ἃ ε 4 δον ᾽ὔ 7 ῷ 

γνωτῶν, οὺς Εκάβη ἠδὲ ΠΙρίαμος τέκε παῖδας" 

νῦν δ᾽ ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσασθαι, 235 
ὰ Υ 2 “ ο 3 2 Ν 3 - 
ὃς ἐτλης ἐμεῦ εἵνεκ᾽, ἐπεὶ ἴδες ὀφθαλμοῖσι, 

τείχεος ἐξελθεῖν, ἄλλοι δ᾽ ἔντοσθε μένουσι." 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη" 

5" “3 3 ξς Ν Ν. Ν ’ὔ [2 

ἡθεῖ᾽, ἡ μὲν πολλὰ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 

λίσσονθ᾽ ἑξείης γουνούμενοι, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι, 240 

αὖθι μένειν" τοῖον γὰρ ὑποτρομέουσιν ἅπαντες" 
»} ΟΝ Ν Υ Χ Ἵ) Ῥ [ “- “ 

ἀλλ᾽ ἐμὸς ἐνδοθι θυμὸς ἐτείρετο πένθεϊ λυγρῷ. 
“ 3 “ 

νῦν δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα, μηδέ τι δούρων 

ἔστω φειδωλή, ἵνα εἴδομεν εἴ κεν ᾿Αχιλλεὺς 
νῶϊ κατακτείνας ἔναρα βροτόεντα φέρηται 245 

ΜᾺ ΚΝ , 3 “ Ἂν 7 39 

νῆας ἔπι γλαφυράς, ἡ κεν σῷ δουρὶ δαμήῃ. 
ὰ ΄ Χ ᾽ ε 7 5..95 , 
ὡς φαμένη καὶ κερδοσύνῃ ἡγήσατ ᾿Αθήνη 

ε 3. τὸν Ν Ν τε 2 3 3 [2 ΨΕΡ, 

οἱ ὃ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

τὸν πρότερος προσέειπε μέγας κορυθαίολος “Ἑ κτωρ" 

“ οὔ σ᾽ ἔτι, Πηλέος υἱέ, φοβήσομαι, ὡς τὸ πάρος περ 250 
ν Δ τα 7ὔ , ζ, 3 7ὔ ΘΙ, 

τρὶς περὶ ἄστυ μέγα Τ]ριάμου δίον, οὐδὲ ποτ ἔτλην 

μεῖναι ἐπερχόμενον" νῦν αὖτέ με θυμὸς ἀνῆκε 
Ζ 5 7 “ [᾽ ,ὔ Υ“ ε ζ 

στήμεναι ἀντία σεῖο" ἕλοιμί κεν, ἢ κεν ἁλοίην. 

ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο θεοὺς ἐπιδώμεθα' τοὶ γὰρ ἄριστοι 

μάρτυροι ἔσσονται καὶ ἐπίσκοποι ἁρμονιάων' 255 
5] Ν »] ᾽ τς 3 “ » 5.) Ν Ν 

οὐ γὰρ ἐγώ σ᾽ ἔκπαγλον ἀεικιῷ, αἴ κεν ἐμοὶ Ζεὺς 

236 ὃς] ὡς ΘΟ ΒΟΘεΜΕοΝΈΤ ν52 247 κερδοσύνῃς ν. Ϊ. δῃΐ. 
Α 55. 251: δίον] δίες ν. ]. ἀπέ. (αἱ χαριέστεραι), ἴοτι. 1912 10; δῖῇῆος Κ΄ 

εἐτληϑς Ρ' 252 ανωγει Ρ' 253 ἁλοίμην 1.5 2 : ἑλοίμην 
1615 Μτνῖν νι 254 ἐπιδωσόμεθ᾽ οἱ 1: ἐπιβώμεθα᾽ τοὶ Μ|10 ν! 

255 μάρτυρες Ζεῃ. ΡῚ {08 : 



92. ΠΛΙΑΛΌΣΩΝΧ 

᾽ ’ Ν Ν. Ν. "ἢ ͵ 

δώῃ καμμονίην, σὴν δὲ ψυχὴν ἀφέλωμαι 
᾿] ν ͵7 ᾿ν “ 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἄρ κέ σε συλήσω κλυτὰ τεύχε᾽, ᾿Αχιλλεῦ, 

νεκρὸν ᾿Αχαιοῖσιν δώσω πάλιν" ὡς δὲ σὺ ῥέζειν. 
Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 

στ ἢ) Ἃ 4 ᾽ὔ 93 ’ 

κτορ, μή μοι, ἄλαστε, συνημοσύνας ἀγόρευε" 261 
ε »] Μ ᾽ Ν ς [τὰ [2 τ 

ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια πιστά, 
5. Ν ’ ἊΝ 95) ε ’ Ν. 59“ 

οὐδὲ λύκοι τε καὶ ἄρνες ὁμόφρονα θυμὸν ἐχουσιν, 

ἀλλὰ κακὰ φρονέουσι διαμπερὲς ἀλλήλοισιν, 
ὡς οὐκ ἔστ᾽ ἐμὲ καὶ σὲ φιλήμεναι, οὐδέ τι νῶϊν 265 

“δ 

ὅρκια ἔσσονται, πρίν γ᾽ ἢ ἕτερόν γε πεσόντα 
Ὡ “ ΥΚ » Ψ 

αἵματος σαι ΓΑρηα, ταλαύρινον πολεμιστήν. 

παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο" νῦν σε μάλα χρὴ 

αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν. 

οὔ τοι ἔτ᾽ ἔσθ᾽ ὑπάλυξις, ἄφαρ δέ σε Παλλὰς ᾿Αθήνη 27ο 
Υ 93 “" ὃ ’ ς “ δ᾽ 20 ’ὔ 35.6.9 Τ ’ὔ 

ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ' νῦν δ᾽ ἀθρόα πάντ᾽ ἀποτείσεις 
͵7ὔ 30} 9 “ ες ἃ Υ̓ 9 .“. Ψ, 37 

κήδε ἐμῶν ἑτάρων, οὃς ἐκτανες ἐγχεῖ θύων. 
3 ε Ν »} Ν τῇ ’ἤ ΜΝ 

Η ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος" 
Ν. Ἂν Ὡς ΕΝ 9 Ν. 5 Ἂν» ’ὔ Ὁ“ 

καὶ τὸ μὲν ἄντα ἰδὼν ἡλεύατο φαίδιμος “ Εἰκτωρ" 
“ Ν “. 7 Ν 3). Ὁ 7 9 

ἕζετο γὰρ προϊδων, τὸ ὃ ὑπερῆπτατο χάλκεον εἐγχοϑ; 275 
3 ’ὔὕ ΦΌΛΩ, 9 πα Οδρολν, ἴρὰ ἊΣ 3 ᾽7 

ἐν γαΐῃ δ᾽ ἐπάγη" ἀνὰ ὃ ἥρπασε Ἰ]αλλὰς ᾿Αθήνη, 
ἣ 3. “Ὥ.ο 3. δ΄ ὔ “ ἂψ δ᾽ ᾿Αχιλῆϊ δίδου, λάθε δ᾽ “Ἕκτορα, ποιμένα λαῶν. 

[2 Ν 7 5.) ᾽7ὔ ἘΝ 

Εἰκτωρ δὲ προσέειπεν ἀμύμονα [Τηλεϊωνα" 

“ἤμβροτες, οὐδ᾽ ἄρα πώ τι, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

ἐκ Διὸς ἠείδης τὸν ἐμὸν μόρον: ἦ τοι ἔφης γε' 280 

ἀλλά τις ἀρτιεπὴς καὶ ἐπίκλοπος ἔπλεο μύθων, 
“᾿ ιν “6 ᾽ὔ ’ὔ 9 “ Ἷ 

ὄφρα σ ὑποδείσας μένεος ἀλκῆς τε λάθωμαι. 

οὐ μέν μοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξεις, 

ἀλλ᾽ ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσφιν ἔλασσον, 
Ὗ 7. , “ ἀφ 5:3. Δ. ΞῸΝ Υ " 4 “- 

εἴ τοι ἔδωκε θεός" νῦν αὖτ ἐμὸν ἐγχος ἄλευαι 285 

259 ῥέξεις ἔπι Εἶν 1: ῥέζε Ρ5 55. ΡΤ ΞΘ ἢ 259Ὁ τρωες 
καὶ τρωων αλοχοι λελαχωσιθ [ανοντα ))12 265 οὐδέ τι 5' ΑΙ Ῥ}ᾳ Δ 55. 
Ὁ ν!: οὔτέ τι νι]ἱρ. : οὔτέ τε 6 ΒΟ ΝῚ ΨῈ ΚΟ ν20 266 γ᾽ οπι. 199 
» ον ν (νὴ 275 μείλινον ἔγχος ν.]. ἴῃ Α 281 μύθοις 
Δ. 55.7) ν. 1. δρ. Επϑί. 284 μεμαῶτα Ἡ ἔλασσε Ὁ1.,8 



9. ΤΛΑΙΆΔΟΣ Χ 

χάλκεον: ὡς δή μιν σῷ ἐν χροὶ πᾶν κομίσαιο. 
καί κεν ἐλαφρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο 

σεῖο καταφθιμένοιο' σὺ γάρ σφισι πῆμα μέγιστον." 
Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

καὶ βάλε Πηλεΐδαο μέσον σάκος οὐδ᾽ ἀφάμαρτε: 290 

τῆλε δ᾽ ἀπεπλάγχθη σάκεος δόρυ' χώσατο δ᾽ “Ἑκτωρ 
Ὁ ΘΟ Υ ςε ’ 9 Ν 2 ’ὔ » ’, ὅττι ῥά οἱ βέλος ὠκὺ ἐτώσιον ἔκφυγε χειρός, 
στῆ δὲ κατηφήσας, οὐδ᾽ ἄλλ᾽ ἔχε μείλινον ἔγχος. 

Δηΐφοβον δὲ κάλει λευκάσπιδα μακρὸν ἀΐσας" 
᾿ ’ ’ ες 3 γ ’ὔ «-"»Ὲ ζ “5. 

ἥτεέ μιν δόρυ μακρόν" ὁ δ᾽ οὔ τί οἱ ἐγγύθεν ἢεν' 295 

Ἕκτωρ δ᾽ ἔγνω ἥσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε' ρ δ᾽ ἔγνω ἣἧ ρ 
“ὦ πόποι, ἢ μάλα δή με θεοὶ θάνατόνδε κάλεσσαν" 

Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι" 
ὉΣ Ψ ε Ν 3 ’ 9. τὰς 5}. 0. ’ 3 ’ὔ ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν τείχει, ἐμὲ δ᾽ ἐξαπάτησεν ᾿Αθήνη. 

νῦν δὲ δὴ ἐγγύθι μοι θάνατος κακός, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἄνευθεν, 300 
οὐδ᾽ ἀλέη" ἢ γάρ ῥα πάλαι τό γε φίλτερον ἦεν 

,ὕ ἊΝ Ν ΠΣ , Ὁ“ , 
Ζηνΐ τε καὶ Διὸς υἷι ἑκηβόλῳ, οἵ με πάρος γε 

πρόφρονες εἰρύατο' νῦν αὖτέ με μοῖρα κιχάνει. 
Ν Ν 3 ’ὔ ἈΝ »9 “ 5 ᾽7ὔ 

μὴ μὰν ἀσπουδί γε καὶ ἀκλειῶς ἀπολοίμην, 

ἀλλὰ μέγα ῥέξας τι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι." 305 
ὰ Υ 7 4)... Υ2 5.2 Ὡς ἄρα φωνήσας εἰρύσσατο φάσγανον ὀξύ, 

τό οἱ ὑπὸ λαπάρην τέτατο μέγα τε στιβαρόν τε, 
ΝΜ Ν 9 ᾿ “΄ 3 5 ΙΝ ς 72 οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ᾽ αἰετὸς ὑψιπετήεις, 

“ 2 “" ’, Ν [2 3 - 

ὃς τ΄ εἰσιν πεδίονδε διὰ νεφέων ἐρεβεννῶν 
ε Ἷ Οὐδ 3... Ν “Ἃ “- ’ 

ἁρπάξων ἢ ἄρν᾽ ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν'" 310 
ΩΝ “ » , 7 ΟΥΣΣΣ ὡς “Ἕκτωρ οἴμησε τινάσσων φάσγανον ὀξύ. 
ὁρμήθη δ᾽ ᾿Αχιλεύς, μένεος δ᾽ ἐμπλήσατο θυμὸν 
»} ᾽ὔ ’ Ν “ 7 
ἀγρίου, πρόσθεν δὲ σάκος στέρνοιο κάλυψε 

καλὸν δαιδάλεον, κόρυθι δ᾽ ἐπένευε φαεινῇ 

τετραφάλῳ:" καλαὶ δὲ περισσείοντο ἔθειραι 315 

287 καί σφιν ν. 1. ἴπ Α 2904 ἐβόα ν. ͵]. απί. (αἱ τῶν πόλεων) 
801 πάλαι τό γε ν.͵. απί. (ἐν ταῖς εἰκαιοτέραι5). ντ]5. : πάλαι τότε τῷ αὶ 
Τ : πάροιθέγε ὕΓΝ!, γρ. ΜῈ 9 809 διὰ] ἀπὸ ν. 1]. ΔΡ. 56ἢ. Τ 
310 ἁπαλὴν Ομ ΟΕεΙ,,38 96 1Ππῦνινε 315 καλαὶ] δειναὶ ν. 1. απί. (αἱ 
πλείους) 



90. ΕΜΙΑ ΑΘ Χ 

" ν χρύσεαι, ἃς Ἥφαιστος ἵει λόφον ἀμφὶ θαμειάς. 
τὰ 3 Ν. “" ἢ ὉΣ Ν ς ΄“ 

οἷος δ᾽ ἀστὴρ εἶσι μετ᾽ ἀστράσι νυκτὸς ἀμολγῷ 
[ ἃἁ ’ Ρ] 3 “ιῶ 3 " ἕσπερος, ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ, 
ἃ 3 “ 3) 7 3 ΞΕ, ὰ 4000) 8..19 Ν 

ὡς αἰχμῆς ἀπέλαμπ᾽ εὐήκεος, ἣν ἂρ ᾿Αχιλλεὺς 
, “ , Ν χ 4 , 

πάλλεν δεξιτερῇ φρονέων κακὸν “Ἕκτορι δίῳ, 320 
3 ’ ’ ’ Ὡ Μ [ξ τ 

εἰσορόων χρόα καλόν, ὅπῃ εἴξειε μάλιστα. 
“ Ν Ἀν ’ ἈΝ 5", ’ ἰ , 

τοῦ δὲ καὶ ἄλλο τόσον μὲν ἔχε χρόα χάλκεα τεύχεα, 

καλά, τὰ Πατρόκλοιο βίην ἐνάριξε κατακτάς" 
΄, 3.1 Ω 5.850 6750 5. σὺ Ὁ φαίνετο δ᾽ ἣ κληϊΐϊδες ἀπ᾿ ὥμων αὐχέν᾽ ἔχουσι, 

λαυκανίην, ἵνα τε ψυχῆς ὦκιστος ὄλεθρος" 325 

τῇ ῥ᾽ ἐπὶ οἵ μεμαῶτ᾽ ἔλασ᾽ ἔγχεϊ δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
5 Ν Ξε: “-“ 2 ᾿ [᾿ ΝΜ ἌΝ, , 

ἀντικρὺ δ᾽ ἁπαλοῖο δι αὐχένος ἤλυθ ἀκωκὴ»" 
ΘΙ ε[ορ159.},..9 3.0.5 ’ ’ὔ Ι ὦ [ῤ 

οὐδ᾽ ἀρ ἀπ᾿ ἀσφάραγον μελίη τάμε χαλκοβάρεια, 

ὄφρα τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσιν. 

ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃς" ὁ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος ᾿Αχιλλεύς" 339 
ἠ - 

“Ἕκτορ, ἀτάρ που ἔφης Πατροκλῆ᾽ ἐξεναρίζων 
“ “ 3 ΡΟ ΘΈΡΩς 3 5. Ν 3. Ἐὰν»; ’, 3127, σῶς ἔσσεσθ᾽, ἐμὲ δ᾽ οὐδὲν ὀπίζεο νόσφιν ἐόντα, 
4 “ ΘΝ »} Ν ΑΘ ’,ὔὕ 

νήπιε" τοῖο δ᾽ ἄνευθεν ἀοσσητὴρ μέγ᾽ ἀμείνων 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐγὼ μετόπισθε λελείμμην γ ρΡῃ γω μ μμην» 
Ὡ ΄ ΘΕ, Ν Ν γΑ 99 9 Ν Ξ 

ὅς τοι γούνατ᾽ ἔλυσα' σὲ μὲν κύνες ἠδ᾽ οἰωνοὶ 335 
ς ΄] 3. πα σι Ν Ν “ 3 ’᾿΄ 359 

ἑλκήσουσ᾽ ἀϊκῶς, τὸν δὲ κτεριοῦσιν ᾿Αχαιοί. 

Τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων προσέφη κορυθαίολος “Ἑ κτωρ' 
“ ΄ 7 

“λίσσομ᾽ ὑπὲρ ψυχῆς καὶ γούνων σῶν τε τοκήων, 
΄, “ Ἂς Ν Ψ, “ 3 “- μή με ἔα παρὰ νηυσὶ κύνας καταδάψαι ᾿Αχαιῶν, 

ἀλλὰ σὺ μὲν χαλκόν τε ἅλις χρυσόν τε δέδεξο, 340 

δῶρα τά τοι δώσουσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ, 

σῶμα δὲ οἴκαδ᾽ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με 

Τρῶες καὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα. Χ Χ 

διό οχ. 1 Ὁ οιόεαροε- 133-135 Ρ" 322 τεύχεα 3 πι. τες. 
73; τεύχη εεί. 3524 φαῖνεν ν. 1]. ἀπέ. (ἔν τισι τῶν ὑπομνημάτων) 
325 λαυκανίην Ῥ᾽ ρα ν!θ; λαυκανίης να ]ρ. 326 μεμαὼς 5' τὰ Ῥ 
ν"Ἐ 328 ἀπὸ σφάραγον Βπι51,.8 ΡΊ ῬΕΙ͵ Ἐπ5ῖ. οἴ, ΑΡ. ἰδχ. 1η Σφαρα- 
γεῦντο 320 εἰἢ. Αγ. 330 ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων Ἀ 336 ἑλκήσουσι 
κακῶς Δηϊπι. 340 χρυσόν τε ἅλις χαλκόν τε Ὧ" 8341 τα]λλαθ[α Ὁ" 



95. ΤΨΛΤΑΆΟΣ Χ 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
{. “4 ᾽ 7 , “ ᾽ 
μή με, κύον, γούνων γουνάζεο μηδὲ τοκήων" 

αἱ γάρ πως αὐτόν με μένος καὶ θυμὸς ἀνείη 

ὦμ᾽ ἀποταμνόμενον κρέα ἔδμεναι, οἷα ἔοργας, 

ὡς οὐκ ἔσθ᾽ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι, 
3... ΕΥ̓ ͵ Ν᾽ 3 ’ὔ 3, 9.59 

οὐδ᾽ εἴ κεν δεκάκις τε καὶ εἰκοσινήριτ᾽ ἄποινα 

στήσωσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἄγοντες, ὑπόσχωνται δὲ καὶ ἄλλα, 
5.9 ΒΥ 7 3 9 ἊΝ “ ς ᾽7 2 7 

οὐδ εἴ κέν σ αὑτὸν χρυσῷ ἐρύσασθαι ἀνώγοι 

Δαρδανίδης Πρίαμος" οὐδ᾽ ὧς σέ γε πότνια μήτηρ 
ἃ 

ἐνθεμένη λεχέεσσι γοήσεται, ὃν τέκεν αὐτή, 
τ Ἂς ἥ Ν Ψ Ἁ Ν. Ϊ, 7 39 

ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα δάσονται. 
Ἁ Ἂς ᾽ , “ [2 

Τὸν δὲ καταθνήσκων προσέφη κορυθαίολος “ Εκτωρ 
ὩΣ 3 3 ᾽ὔ ’ ϑος γ ἢ γ9ὺ γῇ 

ἢ σ᾽ εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ ἂρ ἔμελλον 
ἤ 53 Ἂς ᾽ὔὕ 7] . δ ’; 

πείσειν: ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν φρεσὶ θυμός. 
“ γὰ “- 

φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι 

ἤματι τῷ ὅτε κέν σε ἸΠάρις καὶ Φοῖβος ᾿Απόλλων 

ἐσθλὸν ἐόντ᾽ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν." 

Ὡς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψε, 

ψυχὴ δ᾽ ἐκ ῥεθέων πταμένη "Αἰϊδόσδε βεβήκει, 
ὰ , ’ὕ ΤΑΝ ΟΣ “5 ἴω [“ 

ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ᾽ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην. 

τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
““τέθναθι" κῆρα δ᾽ ἐγὼ τότε δέξομαι, ὁππότε κεν δὴ 
Ζεὺς ἐθέλῃ τελέσαι ἠδ᾽ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι. 

3 ε Δ Ὁ) “- αν ὦ , Μ“ 

Η ῥα, καὶ ἐκ νεκροῖο ἐρύσσατο χάλκεον ἔγχος, 
ΑἿ 7) 9 -“Μ Υ̓ 3 ε 2 ς 3 Μ ͵7ὔ 2 5 ᾽7ὔ 

καὶ τό γ᾽ ἄνευθεν ἔθηχ, ὁ δ᾽ ἀπ᾿ ὦμων τεύχε ἐσύλα 

αἱματόεντ᾽" ἄλλοι δὲ περίδραμον υἷες ᾿Αχαιῶν, 
ἐν ἐς Ν ἃ “" 5. ἃ 

οἱ καὶ θηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν 
[2 ΦΊΘΟΙ ΥΝ, [2 9 Ἂ ,ὔ 

Εκτορος" οὐδ᾽ ἄρα οἵ τις ἀνουτητί γε παρέστη. 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον' 

“ὦ πόποι, ἡ μάλα δὴ μαλακώτερος ἀμφαφάασθαι 

345 

350 

355 

36ο 

365 

319 

344 τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος ν. ͵. ἴπ Δ 447 οἷα μ᾽ εοάά., εἴ, ᾧ 309 
355 τὸν δ᾽ ὀλιγοδρανέων 1 356 οὐ γὰρ 1 357 ἐν φρεσὶ Ρ᾽ 

πῖρ Α ΒΟΌΏΌΝΙ Χν! 4]. : ἔνδοθι ςεί. 863 ἀδροτῆτα ΡΙπ. ἀε «δια, 
Ῥοεί. 1 4, 5 : ν. οπι. Ν᾽ 370 οἵ κε ἐθ. ὁ ΒΟ Νἔ ΝΕ 



99. ΤΑΙΆΝΟΣ ἃ 

[2 δ Ψ ἴω 9 Ν , 939 
Εκτωρ ἢ ὅτε νῆας ἐνέπρησεν πυρὶ κηλέῳ. 

ἃ 7 

Ἂς ἄρα τις εἴπεσκε καὶ οὐτήσασκε παραστάς. 
“ 

τὸν δ᾽ ἐπεὶ ἐξενάριξε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

στὰς ἐν ᾿Αχαιοῖσιν ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν" 
“» "2 

“ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
ἐπεὶ δὴ τόνδ᾽ ἄνδρα θεοὶ δαμάσασθαι ἔδωκαν, 

ὃς κακὰ πόλλ᾽ ἔρρεξεν, ὅσ᾽ οὐ σύμπαντες οἱ ἄλλοι, 
93 535.ϑ,. Ὁ) ΟἹ Ν ’ὔ Ν 72 Ἷ 

εἰ δ᾽ ἄγετ᾽ ἀμφὶ πόλιν σὺν τεύχεσι πειρηθέωμεν, 
ΕΩ 35 Κ “ ᾽ » Φ“ 3. 2.9} 

ὄφρα κ᾽ ἔτι γνῶμεν Τρώων νόον, ὅν τιν᾽ ἔχουσιν, 
“δ ,ὕ ’, “ “ ’ 

ἢ καταλείψουσιν πόλιν ἄκρην τοῦδε πεσόντος, 
Ὰ ’ Νὰ ΟΞ Δ Ὁ. ΣΡ θα 

ἣε μένειν μεμάασι καὶ “Εκτορος οὐκέτ᾽ ἐόντος. 
κ΄ 7 

ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; 

κεῖται πὰρ νήεσσι νέκυς ἄκλαυτος ἄθαπτος 
Πάτροκλος" τοῦ δ᾽ οὐκ ἐπιλήσομαι, ὄφρ᾽ ἂν ἔγωγε 

΄- {2 ’ ’ὕ ͵ 2 9 ΡῚ 7) ζωοῖσιν μετέω καί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ 
7 3 ." 

εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ᾽ εἰν ᾿Αἴδαο, 
3 Ν 5 Ν. ΑΝ “ ’ὕ “2 3 « ’ὕ 

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνῆησομ εταίρου. 
“ ΧΑ ΟΕ κα 7 “ 3 “ 

νῦν δ᾽ ἄγ᾽ ἀείδοντες παιήονα κοῦροι ᾿Αχαιῶν 

νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσι νεώμεθα, τόνδε δ᾽ ἄγωμεν γ βρη ᾿ . 
3 4 ’ “΄“. 9 ᾽ [4 “3, 

ἠράμεθα μέγα κῦδος" ἐπεῴφνομεν ᾿ίκτορα δῖον, 
ς “ ΝΜ ς΄ ἃ 9 ’ 399 

ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὡς εὐχετόωντο. 

Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα. 

ἀμφοτέρων μετόπισθε ποδῶν τέτρηνε τένοντε 
5) Ν ς [2 , 3. σ᾽ ε Ἷ 

ἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, βοέους δ᾽ ἐξῆπτεν ἱμάντας, 

ἐκ δίφροιο δ᾽ ἔδησε, κάρη δ᾽ ἕλκεσθαι ἔασεν'" 
“ ͵ 2 ») Ν 5 Ἷ ΄“- 7’ 3 .-; {2 

ἐς δίφρον δ᾽ ἀναβὰς ἀνὰ τε κλυτὰ τεύχε ἀείρας 
’ 7 ε᾽»" ὡς 9 9 5}. 

μάστιξέν ῥ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην. 

τοῦ δ᾽ ἦν ἑλκομένοιο κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται 

3714 ἐνέπρηθεν αἰ ἘΚῚΤΑ 55. 4]. 375 δῖ. Θεπδομεσῖτη αὶ [να 

375 

380 

385 

390 

395 

400 

37] προσηύδα ἘπὸὰΊΙὅ ΝΙΝ} ν82 878 ᾿Ατρείδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες 
Παναχαιῶν Ζεῃ. : ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες ΓἼΑρηος ΘΒΟ Ν' ΝΕ 

380 ἔρρεξεν ὩΕΆ1Α ΝῚ 16 ἃ]. : ἔρδεσκεν εεΐ. 388 ζωὸς ἐν 
᾿Αργείοισι φιλοπτολέμοισι μετείω ν.]. απέ., 6 Καὶ  ῃρ. ΒΟ ΘΕ ΝΙΝΕνΗ 
νιν! Ἐπιί. 392 ἃ Ἰεθνηοτα περ τόσα γὙαρ κακ ἐμὴ ἰσατ] αχαιους 
Ῥ" 893 ιν μεγα Κ᾽" 393-394 «ἴῃ, Αγ. 896 ἀμφοτέρω Ἃ Ν33 



5. ΨΙΑΛΟΣ Χ 

͵ ; [ 

κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ᾽ ἅπαν ἐν κονίῃσι 

κεῖτο πάρος χαρίεν" τότε δὲ Ζεὺς δυσμενέεσσι 
δῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ. 

ἐ ἐ 

ὰ “- Ν , [ [τ ε , Γ Ὡς τοῦ μὲν κεκόνιτο κάρη ἅπαν' ἡ δέ νυ μήτηρ 

τίλλε κόμην, ἀπὸ δὲ λιπαρὴν ἔρριψε καλύπτρην 
, ὌΝ 7 7 ΟΣ 5 “ 

τηλόσε, κώκυσεν δὲ μάλα μέγα παῖδ ἐσιδοῦσα" 
» ΕΝ, ἊΝ ἊΝ 7 » Ν ἊΝ Ν 

ᾧμωξεν δ᾽ ἐλεεινὰ πατὴρ φίλος, ἀμφὶ δὲ λαοὶ 

κωκυτῷ τ᾽ εἴχοντο καὶ οἰμωγῇ κατὰ ἄστυ. 
“ ἊΝ , 5) ΡΟ ΟΡ ΟΣ 2 ᾽ ε 4) (ᾧ, τῷ δὲ μάλιστ᾽ ἄρ᾽ ἔην ἐναλίγκιον, ὡς εἰ ἅπασα 

ἕ 5 ΄ Ν ’ὔ ὟΝ 
ἵλιος ὀφρυόεσσα πυρὶ σμύχοιτο κατ᾽ ἄκρης. 

λαοὶ μέν ῥα γέροντα μόγις ἔχον ἀσχαλόωντα, 
ἐξελθεῖν μεμαῶτα πυλάων Δαρδανιάων. 

πάντας δὲ λιτάνευε κυλινδόμενος κατὰ κόπρον, 
ἐξ ὀνομακλήδην ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον" 
[17 7 7 ’ὔ 3 (" ἢ ’, ’ 

σχέσθε, φίλοι, καί μ᾽ οἷον ἐάσατε κηδόμενοί περ 

ἐξελθόντα πόληος ἱκέσθ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 
7 3..}.5 ( “ 2 [4 3 , 

λίσσωμ᾽ ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον ὀβριμοεργόν, 
» ε »,; 4 7 οὐ. Ὁ ΟῚ ,ὔ ἣν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ᾽ ἐλεήσῃ 

“ 7 ““ 

γῆρας" καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται, 

Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι 

Τρωσί: μάλιστα δ᾽ ἐμοὶ περὶ πάντων ἄλγε᾽ ἔθῆκε. 

τόσσους γάρ μοι παῖδας ἀπέκτανε τηλεθάοντας" 
“ Ι τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι ἀχνύμενός περ 

«ε «ς ’ - ϑὲ λυ Άγ, 5 Ελ ,ὔ Μ “- Ἷ 

ὡς ἑνός, οὗ μ᾽ ἄχος ὀξὺ κατοίσεται ᾿Αἴδος εἴσω, 
[τ ε »᾿ ͵ 32 Ν ΔῈ κεδν 
Εκτορος᾽ ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι 
“ 7 

τῷ κε κορεσσάμεθα κλαίοντέ τε μυρομένω τε, 
7ὔ 3 “ Υ , 9. 9 Ν 3 »Ἔ 55 

μήτηρ θ᾽, ἣ μιν ἔτικτε δυσάμμορος, ἠδ᾽ ἐγὼ αὕτός. 
ὰ - 
ὥς ἔφατο κλαίων, ἐπὶ δὲ στενάχοντο πολῖται" 

405 

410 

415 

420 

402 πίτναντο ΑΥ. σ' ἈΤ Ν!|6: πίλναντο ν.]. αῃξ.,) να]. : πί(μ)πλαντο 
ν. 1. απί., Ὁ ἃ Ὦ Α]., εἷΐ. θτοη. Ηδ]. ἀε σοπηρ. νεγρ. 18 ἃ 403 τερ- 
πικέραυνος ν.Ἶ. ἴῃ Δ, 10 4το ἄρ᾽ ἔην] αἰεὶ Ἡ ὡς ὃ (5ς. αὐτή) α4ὰ. 
ΑΡΟΪ]]. Ρσοποῖη. 0 ΒΔιΑΤ 41τιτ σμήχοιτο Ὁ Ὁ) 1,16 112 109 109 
412 μόγις ΟΘ Ε1ᾧ»Α Δ]. : μόλις εσεί. 4τ6 κηδόμενοι Ατ. αὶ Ὁ Ν! 4].. 
κηδόμενον ςεί. 4τ8 λίσσομαι σῬῊ 1.19 420 τῷ γεϑαίονΡάα ΝΈ 81. : 
τῷδε να]ρ. 424 τωμ ποΐλλων })" 429 γέροντες 5 1 γρ.Α: 
γυναῖκες Ὁ ὕὉ9 



55. αι ας 

“ 3. Ὁ μ ς ἌΝ ΠΣ ΣΝ , 
Τρφῳῆῇσιν δ᾽ “Ἑκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο" 439 
(ς Ἧ 3) Ν { Ἢ ’ὔ’ δ ςΝ “, 

τέκνον, ἐγὼ δειλὴ" τί νυ βείομαι αἰνὰ παθοῦσα, 

σεῦ ἀποτεθνηῶτος; ὅ μοι νύκτας τε καὶ ἦμαρ 
5 Ν στην ὑ 3, , -“ ’ 3 ἄν, 

εὐχωλὴ κατὰ ἄστυ πελέσκεο, πᾶσί τ΄ ὀνειαρ 

Τρωσί τε καὶ Τρῳῇσι κατὰ πτόλιν, οἵ σε θεὸν ὡς 

δειδέχατ᾽: ἢ γὰρ καί σφι μάλα μέγα κῦδος ἔησθα 435 
ζωὸς ἐών: νῦν αὖ θάνατος καὶ μοῖρα κιχάνει." 

Ὡς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἄλοχος δ᾽ οὔ πώ τι πέπυστο 
ὝἬἭὝἬὝ 2 ἀ [τά 2 ΄ 5 3 Ἂς 

κτορος" οὗ γὰρ οἵ τις ἐτήτυμος ἄγγελος ἐλθὼν 
2) 35. α΄ ς" ςε ΄ " ’ὔ ’ 
ἤγγειλ᾽ ὅττι ῥὰ οἱ πόσις ἔκτοθι μίμνε πυλάων, 
5 τ 3. 6 Ἃ [4 “ "2 ε “ 

ἀλλ᾽ ἢ γ᾽ ἵστον ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο 440 

δίπλακα πορφυρέην, ἐν δὲ θρόνα ποικίλ᾽ ἔπασσε. 
κέκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοισιν ἐὐπλοκάμοις κατὰ δῶμα 
ς ν Ν “- ,ὕ ἥ Ν 2 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, ὄφρα πέλοιτο 

ἽἝκτορι θερμὰ λοετρὰ μάχης ἐκ νοστήσαντι, 

νηπίη, οὐδ᾽ ἐνόησεν ὅ μιν μάλα τῆλε λοετρῶν 445 

χερσὶν ᾿Αχιλλῆος δάμασε γλαυκῶπις ᾿Αθήνη. 
κωκυτοῦ δ᾽ ἤκουσε καὶ οἰμωγῆς ἀπὸ πύργου" 

“ 3.9 ’ὔ “ Ν ’ ΕἾΝ, ,ὔ 

τῆς ὃ ἐλελίχθη γυῖα, χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε κερκίς" 
ε 2 3. “ 5... ἤ Ἄ 
ἢ ὃ αὖτις δμῳῇσιν ἐύὐπλοκάμοισι μετηύδα: 

“ δεῦτε, δύω μοι ἕπεσθον, ἴδωμ᾽ ὅτιν᾽ ἔργα τέτυκται. 450 

αἰδοίης ἑκυρῆς ὀπὸς ἔκλυον, ἐν δ᾽ ἐμοὶ αὐτῇ ῆ ρη ἢ μ ῃ 
’ ’ Ὧν ὍΣ ἸΥᾺΝ , , Ν “ στήθεσι πάλλεται ἤτορ ἀνὰ στόμα, νέρθε δὲ γοῦνα 

πήγνυται" ἐγγὺς δή τι κακὸν Πριάμοιο τέκεσσιν. 
ων Ν 3 3 Μ ἐγ 4 » ΧΙ Ἶ5 - ἊΝ ἮΝ 3 3: ΠΝ 

αἱ γὰρ ἀπ᾿ οὔατος εἴη ἐμεῦ ἔπος" ἀλλὰ μαλ᾽ αἰνῶς 

δείδω μὴ δή μοι θρασὺν “Ἕκτορα δῖος ᾿Αχιλλεὺς 455 
“- 5 ΄’ ’ ’ ’ὔ’ 

μοῦνον ἀποτμήξας πόλιος πεδίονδε δίηται, 
Ν κ 4 5 ’ὔ 2 “ καὶ δὴ μιν καταπαύσῃ ἀγηνορίης ἀλεγεινῆς, 

“ Υ ο) Ῥ) Ἂ “' 5 ΚΘ ΠΕΎΗΝ, “ , 9 “ ἣ μιν ἔχεσκ᾽, ἐπεὶ οὔ ποτ᾽ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν, 
3 Ν Ἂν , Ἂς , 3 ἊΝ δ) 392 
ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων. 

431 βίομαι Ατ.  ᾳ νη νι νιν αἰνὰ τεκοῦσα ΔΥ. 441: μαρ- 
μαρέην Ὅσὸπ 3 γρ.Ὁ θρόα Ὁ  Β Ο Ν! Δ]. 442 αιψα δαρ 1)" 
446 Ἰυπ α[ἰχι]ληοῖ ς }9᾽ 447 κωκυτἼους Ῥ" 450 ὅτιν᾽] ὅτι ἃ Β 
Π 4]. : ἅτιν᾽ 6 ΑΓ Μ10 1118 456 πεδίοιο Μ8 ΝΈ δ 



Ρ. ΕΜΙΑΆΘΣ Κα 

Ὧν“ φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση, 46ο 
, ’ νος εν 5.5. ,ὔ ᾽, ΤΕΣ ΈΡΙΟΝ 

παλλομένη κραδίην: ἅμα δ᾽ ἀμφίπολοι κίον αὐτῇ. 
προς Ἂ, ΓΟ Ὁ " 

αὐτὰρ ἐπεὶ πύργον τε καὶ ἀνδρῶν ἵξεν ὅμιλον, 

ἔστη παπτήνασ᾽ ἐπὶ τείχεϊ, τὸν δὲ νόησεν 
ε ’ 7 ’ , ἤ “ 

ἑλκόμενον πρόσθεν πόλιος" ταχέες δέ μιν ἵπποι 

ἕλκον ἀκηδέστως κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. . 405 
τὴν δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ ἐκάλυψεν, 
μς Ὁ ΝῺ) ᾽ὔ δ ΧΌΟΝ, Ν Ν δ εν, “ ἤριπε δ᾽ ἐξοπίσω, ἀπὸ δὲ ψυχὴν ἐκάπυσσε. 
τῆλε δ᾽ ἀπὸ κρατὸς βάλε δέσματα σιγαλόεντα, 
ΝΜ ’ὔ ᾽ 5. Ν Ν. 5 7 

ἄμπυκα κεκρύυφαλόν τε ἰδὲ πλεκτὴν ἀναδέσμην 

κρήδεμνόν θ᾽, ὅ ῥά οἱ δῶκε χρυσέη ᾿Αφροδίτη 479 
Μ ὌΝ ΒΝ ’ὔ 3 5. ἡ 

ματι τῷ ὅτε μιν κορυθαίολος ἡγαγεθ' “Εἰκτὼρ 
Ψ ’ὔ 3 { 5 Ν ’ [4 6] 

ἐκ δόμου ᾿Ηετίωνος, ἐπεὶ πόρε μυρία ἕδνα. 
3 Ν ’ ᾽ὔ 9 7 [τ Υ ἀμφὶ δέ μιν γαλόῳ τε καὶ εἰνατέρες ἅλις ἔσταν, 

χη λς Ν ᾽ὔὕ “5 2 , 5 , 

αἵ ἑ μετὰ σφίσιν εἶχον ἀτυζομένην ἀπολέσθαι. 

ἡ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρθη, 475 
μὴ ΄ ’ Ἂς “ » 

ἀμβλήδην γοόωσα μετὰ Τρῳῇσιν ἐειπεν" 
ἐς ΠῚ ΠΝ Ἄ δισνι ΗΝ, ’ὔ 2 » κτορ, ἐγὼ δύστηνος" ἰῇ ἄρα γιγνόμεθ᾽ αἴσῃ 

ἀμφότεροι, σὺ μὲν ἐν Τροίῃ Πριάμου κατὰ δῶμα, 
ε 

ἌΤΑΝ 5.1 ΤῊΝ ΄ὔ ε Ν , [ς , 

αὐτὰρ ἐγὼ Θήβῃσιν ὑπὸ Τ]Ϊλάκῳ ὑληέσσῃ 
, δ “ “ 

ἐν δόμῳ ᾿Ηετίωνος, ὅ μ᾽ ἔτρεφε τυτθὸν ἐοῦσαν, 480 

δύσμορος αἰνόμορον' ὡς μὴ ὥφελλε τεκέσθαι. 
“ ἊΝ: Ν Ν 954." ’ὔ ΦἸἼΞΤΕΝ, ᾽ὔ ’ 

νῦν δὲ σὺ μὲν ᾿Αἴδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης 
» νος ΡΧΥΤΤΟΝ “ ΣΛΎΣΝΙ 7 “. ’ὔ 

ἔρχεαι, αὐτὰρ ἐμὲ στυγερῷ ἐνὶ πένθεϊ λείπεις 

χήρην ἐν μεγάροισι" πάϊς δ᾽ ἔτι νήπιος αὔτως, 
ὃν τέκομεν σύ τ᾽ ἐγώ τε δυσάμμοροι' οὔτε σὺ τούτῳ 485 

ἔσσεαι, “Ἕκτορ, ὄνειαρ, ἐπεὶ θάνες, οὔτε σοὶ οὗτος. 
"7 Ας ’ ’, , ᾽ὔ 3 “ 
ἢν περ γὰρ πόλεμόν γε φύγῃ πολύδακρυν ᾿Αχαιῶν, 

462 σκαιας] τε πυλ[ας και] πυργον ικανεν ))12 108 βάλε Ατ. 
Ἢ ΠΝ" χέε να]ρ. (αἱ κοιναί) 413. ἦσαν Ὁ γρ. ΑΙ: ἔσαν ἃ 1,10 γ1ὃ 

474 ὀλέεσθαι ΜΡ ἘΠ|ΞΕ. 415 ἔμπνυτο Δτ. ΒιηηΈ Ν18: ἄμπνυτο 
εσί. 416 γοάουσα γΡ. 1: δμῳῇσιν ἃ 9 ΝΊ θίοη. Ηκ]. ἀξ ςοιηρ. 
νεΓΡ. 15 418 κατὰ δῶμα] ἐνὶ οἴκῳ Ν19 (αν.} (αΐ κοινότεραι), ϑέγδρ. 
585 479 Θήβηθεν ΑΡ. ϑίΓΑὈ. : τηφιν Ν 25 Κ 82 ὑν. Ν 482 μὲν 
ῬσΒΏ ΑΘ νιν82; μέν ῥ᾽ να]ρ. 487-499 κ1ἢ. ΑΓ. 487 ἣν γὰν 
δὴ ΣῈ ΡΑ 4]. 

ΗΟΜ. 11. 138-26 10 



οὅ, «ἸΛΙΑΔῸΣ Χ' 

: ΠΝ. 4 ’ Ν ΄, Ἄν 79, { αἰεί τοι τούτῳ γε. πόνος καὶ κήδε᾽ ὀπίσσω 
ΝΜ, 9 ΥΗ͂ ’ ΘΟ ζὰ 9 4 

ἐσσοντ΄" ἄλλοι γὰρ οἱ ἀπουρίσσουσιν ἀρούρας. 

ἥμαρ δ᾽ ὀρφανικὸν παναφήλικα παῖδα τίθησι: 
ἰ ϑδᾷξ [4 ’ Ν ,, 

πάντα δ᾽ ὑπεμνήμυκε, δεδάκρυνται δὲ παρειαΐ, 

δευόμενος δέ τ᾽ ἄνεισι πάϊς ἐς πατρὸς ἑταίρους, 
ἄλλον μὲν χλαίνης ἐρύων, ἄλλον δὲ χιτῶνος" 

“ 3.5.9 ἰ ’ὔ Ἂ 5} , τῶν δ᾽ ἐλεησάντων κοτύλην τις τυτθὸν ἐπέσχε, 
,ὔ ’ 2 δ» τ 5 Ὁ , α) 3 5.5.5 

χείλεα μέν τ᾽ ἐδίην᾽, ὑπερῴην δ᾽ οὐκ ἐδίηνε. 
τὸν δὲ καὶ ἀμφιθαλὴς ἐκ δαιτύος ἐστυφέλιξε, 
χερσὶν πεπληγὼς καὶ ὀνειδείοισιν ἐνίσσων" 

“ ἔρρ᾽ οὕτως" οὐ σός γε πατὴρ μεταδαίνυται ἡμῖν." 
΄ “. , 

δακρυόεις δέ τ᾽ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην, 
3 ἃ Ν Ν ΕἸΣ ΑΥ ΎΘΩΝ , Ν Αστυάναξ, ὃς πρὶν μὲν ἑοῦ ἐπὶ γούνασι πατρὸς 
μυελὸν οἷον ἔδεσκε καὶ οἰῶν πίονα δημόν'" 
ΩΝ “Δ “Ψ οἹ ’ ’ ’ὔ αὐτὰρ ὅθ᾽ ὕπνος ἕλοι, παύσαιτό τε νηπιαχεύων, 

7 

εὕδεσκ᾽ ἐν λέκτροισιν, ἐν ἀγκαλίδεσσι τιθήνης, 

εὐνῇ ἔνι μαλακῇ, θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ" ἢ ἔνι μαλακῇ, μπλησάμενος κῆρ 
“ τ ’ νῦν δ᾽ ἂν πολλὰ πάθῃσι, φίλου ἀπὸ πατρὸς ἁμαρτών, 

᾿Αστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν" 
οἷος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καὶ τείχεα μακρά. 

“- ΄ 

νῦν δὲ σὲ μὲν παρὰ νηυσὶ κορωνίσι νόσφι τοκήων 
9. ἢ 2 ΤῸΝ 2 ’ὔ ᾽’ , 

αἰόλαι εὐλαὶ ἔδονται, ἐπεί κε κύνες κορέσωνται, 

γυμνόν" ἀτάρ τοι εἵματ᾽ ἐνὶ μεγάροισι κέοντα: 

λεπτά τε καὶ χαρίεντα, τετυγμένα χερσὶ γυναικῶν. 
, ἀλλ᾽ ἦτοι τάδε πάντα καταφλέξω πυρὶ κηλέῳ, 

ὍΘ Ν ’ τ ν, 5) Ν 3 ΟΣ ’ὔὕ 9 “ οὐδὲν σοί γ᾽ ὄφελος, ἐπεὶ οὐκ ἐγκείσεαι αὐτοῖς, 
Ν “. 393 ἀλλὰ πρὸς Τρώων καὶ Τρωϊάδων κλέος εἶναι. 

ἃ “- ὡς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 

400 
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500 

505 

βι 

515 

488 ἀλλ᾽ ἥτοι ν.]. ἴπ Δ, Ν16 τηδγρ'. π|. Ὁ. 480 ἀπουρήσουσι ΒΚ 
σε 1,125 ΝῚ ΝΈΟ 9 1018 491 παρειά Ατ. 1Β Ο ΜΗΝΙ:νΝνΌ20 
497 ἐνίσπων ὁ δ᾽ 4].: ἐνίπτων ν. 1]. αηΐ. 498 οὗτος ΟΟ ΒΟ ΠΒ6ΓΝΈ 
νιν 82 500 γούνατα 14 55. 515 ἂρ εἸφη Ὁ" 



ΙΛΙΑΔΟΣ Ψ 

ἃ ε Ν [ Ν , ΥΑΡΞΑν 3 
Ὡς οἱ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν" αὐτὰρ ᾿Αχαιοῖ 
ΡῚ Ν ὡς “ἢ δ τς [4 Ὁ 
ἐπεὶ δὴ νῆᾶς τε καὶ Ελλήσποντον ἵΚΟΡΤΟ, 

ε Ν ἌΛΌΥ, ἘΝ 7 ΌΝ ΈΝΕΝ “ ε οἱ μὲν ἄρ᾽ ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος, 

Μυρμιδόνας δ᾽ οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι ᾿Αχιλλεύς, 

ἀλλ᾽ ὅ γε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα" 
ς Ὰ ’ 5 ἈΡΕῪ ἡ ς “-“ Μυρμιδόνες ταχύπωλοι, ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι, 

Ν οὐ 91 ζ ᾽ὔ [τ 

μὴ δὴ πω ὑπ ὄχεσφι λυώμεθα μώνυχας ἵππους, 
5 3 3 “ Ὁ“ ΝᾺ ον “Ὁ 

ἀλλ΄ αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἄσσον ἰόντες 

Πάτροκλον κλαίωμεν" ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 
αὐτὰρ ἐπεί κ᾿ ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο, 
Ὁ“ ͵ ’ Ἃ Ι , 29 

ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες. 
ὰ » 3 

ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ᾧμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ᾽ ᾿Αχιλλεύς. 
[ς Ν Ν Ν Ν 5... ΥΚ “ οἱ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐΐτριχας ἤλασαν ἵππους 

’ἤ͵ ὡς 2 7 ’ [2 “53 

μυρόμενοι" μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε. 

δεύοντο ψάμαθοι, δεύοντο δὲ τεύχεα φωτῶν 
δάκρυσι" τοῖον γὰρ πόθεον μήστωρα φόβοιο. 

τοῖσι δὲ Πηλείδης ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο, 
“ ΣΝ 5.59 ’ Ἷ [, ε ’ὔ χεῖρας ἐπ᾽ ἀνδροφόνους θέμενος στήθεσσιν ἑταίρου" 

““χαῖρέ μοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόμοισι" 
Ι Ν. Ν ᾽ὔ Ν ε , πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην, 

σ ὌΝ ΤᾺ "4 Χ 3 Ν ’ 

Ἑκτορα δεῦρ᾽ ἐρύσας δώσειν κυσὶν ὠμὰ δάσασθαι, 
ΣΕ γα Ν ’ “ 5 ᾽ δώδεκα δὲ προπάροιθε πυρῆς ἀποδειροτομήσειν 

4 

ΙΟ 

15 

20 

18 ἀνδροφόνους ΑΥ. οοαά. 22 ἀποδειροτομήσω 1.21,191,.39 }Ὲὴ γιὸ γνγ3 
ΤΟΣ 



93. ἹΔΛΙΑΔΟΣ Ψ 

΄ 

Τρώων ἀγλαὰ τέκνα, σέθεν κταμένοιο χολωθείς. 
3 ε να “ 2 , , Υ 
Η ῥα, καὶ ᾿Ἑίκτορα δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα, 

[, Ν ’ 7 ’ πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας 
ἐν κονίῃς" οἱ δ᾽ ἔντε᾽ ἀφοπλίζοντο ἕκαστος 
χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ᾽ ὑψηχέας ἵππους, 
κὰδ δ᾽ ἴῴν παρὰ νηὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 

Ψ, ΘΝ ε -“ Ι “ ζ μυρίοι" αὐτὰρ ὁ τοῖσι τάφον μενοεικέα δαίνυ. 
(2 

πολλοὶ μὲν βόες ἀργοὶ ὀρέχθεον ἀμφὶ σιδήρῳ 

σφαζμενοι, πολλοὶ δ᾽ ὄϊες καὶ μηκάδες αἶγες" 
πολλοὶ δ᾽ ἀργιόδοντες ὕες, θαλέθοντες ἀλοιφῇ, 

εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς ᾿Ηφαίστοιο" 
, ΡΝ) ἣν ΄] Υ̓ Ὁ πάντῃ δ᾽ ἀμφὶ νέκυν κοτυλήρυτον ἔρρεεν αἷμα. 
Αὐτὰρ τόν γε ἄνακτα ποδώκεα [Πηλεΐωνα 

εἰς ᾿Αγαμέμνονα δῖον ἄγον βασιλῆες ᾿Αχαιῶν, 
σπουδῇ παρπεπιθόντες ἑταίρου χωόμενον κῆρ. 
᾿ξ 5. “Ψ ἧς , 3 ἢ ς 99 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην ᾿Αγαμέμνονος ἵξον ἰόντες, 
ἌΌΣΕΝ, ’ὔ ’ , 

αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσαν 
3) Ν Ν ΜΝ ’ὔ ΄ 3 ζ 

ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα μέγαν, εἰ πεπίθοιεν 

Πηλεΐδην λούσασθαι ἄπο βρότον αἱματόεντα. 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἠρνεῖτο στερεῶς, ἐπὶ δ᾽ ὅρκον ὄμοσσεν" 
«ς 9 “ “'ἴ';3 2 ᾽ὔ “-“ “ ἈΝ Υϑ οὐ μὰ Ζῆν᾽, ὅς τίς τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος, 

9 Ν 5) Ν Ν » “3 ε μ οὐ θέμις ἐστὶ λοετρὰ καρήατος ἄσσον ἱκέσθαι, 
κ ϑ. ϑ δ ’ , Ν “ [ “ 

πρὶν γ᾽ ἐνὶ Τ]ὰτροκλον θέμεναι πυρὶ σῆμά τε χεῦαι 
’, 7 ’ 2 Ν. ΝΜ, 3.19} Ὑ Ὁ κείρασθαί τε κόμην, ἐπεὶ οὔ μ᾽ ἔτι δεύτερον ὧδε 

δ 2Ξ5.ϑ Κ' ΄ὔ Ψ “-“ ᾽ὔ ἱξετ᾽ ἄχος κραδίην, ὄφρα ζωοῖσι μετείω. 
ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν στυγερῇ πειθώμεθα δαιτί:' 

ι 

τ᾿ σὺ 3 Ψ» 9 3 “ 9 ἤ 
ἠῶθεν δ᾽ ὄτρυνε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 
“ 5 ἥ Ιέ - Φ 3’ 0.5 Ν ὕλην τ᾽ ἀξέμεναι παρά τε σχεῖν ὅσσ᾽ ἐπιεικὲς 

Ν " , ε Ν. ’ 3 ’ νεκρὸν ἔχοντα νέεσθαι ὑπὸ ζόφον ἠερόεντα, 

25 

20 

25. 

40 

50 

26 ἕκαστοι Ὁ 5 1τὰ ἃ ΒΤ ΝΊΘΑ 8]. 27 λύοντο δὲ μώνυχας 0 5ὶ 
πὸ γρι ἂὺ: 80 ἀργῷ αυϊάδιῃ 95. Τ 80, 31 δἴῇ. συϊάδπ) 

46 οὔ τί 
μεν. ]. ἴὰ Α 48 τερπώμεθα ν.]. αηΐ. [213 55. : ταρπώμεθα Ν' 
39 κέλευσεν θοο Νἕ 45 χεῦσαι ἈΞ τα Ο Νέ Κ52 

49 ὄτρυνον σο΄ά. 50 ὅσσ᾽ ΑΒ ΜΟΤ ἴογι. Ὁ Με, γρ. 5: ὡς ςεί. 



35. ΤΆΤΆΑΔΟΣ ἐΨ 

Μ 4“ “ Ν 2 5 ’ ΄“- 

ὁφρ ἤτοι τοῦτον μὲν ἐπιφλέγῃ ἀκάματον πῦρ 

θᾶσσον ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν, λαοὶ δ᾽ ἐπὶ ἔργα τράπωνται. 
ὰ “- ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο. 

5 ’ ΘΟ Ν, ’ 3 γε 4 

ἐσσυμένως δ᾽ ἂρα δόρπον ἐφοπλίσσαντες ἕκαστοι 55 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 
Φονε ςς »] Ἁ ’ ἈΜΟῚ ͵ »} Υ͂ [ αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

ς ΙΝ ’ὔ 4 ’ ε 
οἵ μὲν κακκείοντες ἐβαν κλισίηνδε ἕκαστος, 

αἱ Πηλεΐδης δ᾽ ἐπὶ θινὶ πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 
“-“ Ν [ [ Ν - ’ 

κεῖτο βαρὺ στενάχων, πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσιν, όο 
3 “» Φ ᾽ὔ ο σεν ΤΈΡᾺ, ἡϑιος ΚΟΥ Ἃ 

ἐν καθαρῷ, ὅθι κύματ᾽ ἐπ᾽ ἠϊόνος κλύζεσκον᾽" 
3) Χ “ ΝΜ 7 ΄ “ 

εὖτε τὸν ὕπνος ἔμαρπτε, λύων μελεδήματα θυμοῦ, 
7 5) ,ὔ Ι Ν ’ 7 -“" 

νήδυμος ἀμφιχυθείς-- -μάλα γὰρ κάμε φαίδιμα γυῖα 
σ 5.9 εἰς Ἀν 3 ᾽ὔ Εκτορ᾽ ἐπαΐσσων προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν---- 

ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Πατροκλῆος δειλοῖο, 65 
πάντ᾽ αὐτῷ μέγεθός τε καὶ ὄμματα κἀλ᾽ ἐϊκυῖα ὃ μέγεθός μμ : 

4 “- 

καὶ φωνήν, καὶ τοῖα περὶ χροὶ εἵματα ἕστο" 
“ 3 τα Αγ νε Ν “ ἤ Ν ἴον “ 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 

“ εὕδεις, αὐτὰρ ἐμεῖο λελασμένος ἔπλευ, ᾿Αχιλλεῦ. 

οὐ μέν μευ ζώοντος ἀκήδεις, ἀλλὰ θανόντος" 7ο 
’ “ , ’ὔ 3 5 7 

θᾶπτε με ὅττι τάχιστα, πύλας Αἴδαο περήσω. 

τῆλέ με εἴργουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων, 

οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν, 

ἀλλ᾽ αὔτως ἀλάλημαι ἀν᾽ εὐρυπυλὲς "Αἴδος δῶ. 
᾽ὕ δ δ ΘΟ 5 ΄ 3 Ν δῦ τ ΤᾺ Ἂ 

καί μοι δὸς τὴν χεῖρ᾽, ὀλοφύρομαι: οὐ γὰρ ἔτ᾽ αὖτις 75 

νίσομαι ἐξ ᾿Αἴδαο, ἐπήν με πυρὸς λελάχητε. 
2 Ν ςν ᾽ὔ ᾽ὔ 3 Ξ ε 7 

οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων 
Ν Ν Ν 

βουλὰς ἑζόμενοι βουλεύσομεν, ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν κὴρ 

ἀμφέχανε στυγερή, ἣ περ λάχε γιγνόμενόν περ" 
καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 80 

55 ἐφοπλίσσαντο 10 εἰί. Επι5ι. ἕκαστος 1,10 Μ112 γὺ γ82 58 δὴ 
κείοντεξ, γὙρ. Ἃ ΟἹ ἐπ᾿] ἀπ᾿ 5) 0" νπ ἠϊόνος εἰ ἢϊόνας ΔΥ, 
(διχῶς) : ἠϊόνας })}5 55. ΔΕΙ͂ Με Ν! ΝΕ 13 πως ΘἸἘΝ! δ]. 
16 νίσομαι] νείομαι })η15 1.321..2 5 γρ. Ἀ 71 οὗ γὰρ ἔτι ν. 1. δπί. (ἔν 
τισι τῶν πολιτικῶν), ΔεΕΒοΠίη, ο. Τιπι. 149, γρ. ἃ μὲν οτῇ. Ὁ ΟΣ 



23. [ΛΙΑΔΟΣ Ψ 

ὃ ͵ 
τείχει ὕπο Τρώων εὐηφενέων ἀπολέσθαι. 
ἄλλο δέ τοι ἐρέω καὶ ἐφήσομαι, αἴ κε πίθηαι" 

ΝΡ ΤΟΣ ΤῸΝ ΄- 3 [ θ γ 3 75 ἾἌ “ μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀστέ᾽, ᾿Αχιλλεῦ, 
5 Ὡς “ ε ῇ ἱ 2 ς , ’ 

ἀλλ᾽ ὁμοῦ, ὡς τράφομέν περ ἐν ὑμετέροισι δόμοισιν, 

εὖτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ ᾿Οπόεντος 85 
δ ε ’ ΄ 53. 5 ’ὔ “ “ 

ἤγαγεν ὑμέτερονὸ ἀνδροκτασίης ὕπο λυγρῆς, 
5" π᾿ {2 - ἴ 3 ’ 
ἤματι τῷ ὅτε παῖδα κατέκτανον Αμφιδάμαντος, 

νήπιος, οὐκ ἐθέλων, ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι χολωθείς" 

ἔνθα με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα [Πηλεὺς 
4 , 39 7 Ν ἊΝ ἥ 3. 19 ’, 

ἔτραφέ τ᾽ ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ᾽ ὀνόμηνεν" 90 
ἃ ἊΝ Ν »} ΄ “.. ε Ν Ν 2 ΄ὔ 

ὡς δὲ καὶ ὀστέα νῶϊν ὁμὴ σορὸς ἀμφικαλύπτοι 
’ὔ 3) ᾽ὔ “ ’ ’ 7 39 

χρύσεος ἀμφιφορεῦς, τὸν τοι πόρε πότνια μήτηρ. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
“τίπτε μοι, ἠθείη κεφαλή, δεῦρ᾽ εἰλήλουθας, 

καί μοι ταῦτα ἕκαστ᾽ ἐπιτέλλεαι; αὐτὰρ ἐγώ τοι 93 
’ ἴδον 5.) 5) 4 Ν ’ ε ον ’ 

πάντα μάλ᾽ ἐκτελέω καὶ πείσομαι ὡς σὺ κελεύεις. 

ἀλλά μοι ἄσσον στῆθι: μίνυνθά περ ἀμφιβαλόντε 
’ὔ -“ 

ἀλλήλους ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο." 
ἃ 5) ,ὔ 3 ’ὔ ᾿ ᾽ὔὕ ὡς ἄρα φωνήσας ὠρέξατο χερσὶ φίλῃσιν, 
3 .᾿ Ν 

οὐδ᾽ ἔλαβε' ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠΐτε καπνὸς 1οο 
᾽7 ΄ 

ᾧχετο τετριγυῖα' ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αχιλλεὺς 
᾽ὔ 4 4 ιν. .5 δ Υ 

χερσί τε συμπλατάγησεν, ἔπος ὃ ὀλοφυδνον ἔειπεν" 
«ς δὰ ’ τὸ , 3 Ν ᾿ 354. ΄ 

ὦ πόποι, ἡ ῥὰ τίς ἐστι καὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόμοισι 

δ᾽ εὐηφενέων Δτιβίορη. Κ ΠΙ4π.; εὐηγενέων εἰ ἐϊγενέων νυ]ρ΄. δὲ ἃ 
᾿ς μαρνάμενον δηΐοις Ἑλένης ἕνεκ᾽ ἠὐκόμοιο 

«44, Δεβοῆίη. ὦ. α. 82 σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν Δεποἢίη. ἢ. ς. 
834 Ὁ 

ἀλλ᾽ ἵνα πέρ σε καὶ αὑτὸν ὅμοΐη γαῖα κεκεύθῃ 
χρυσέῳ ἐν ἀμφιφορεῖ τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ 

644. Αδϑοῆ πη. 4. ς. 84 ὡς ὁμοῦ ἐτράφομέν περ ΔεΞ΄οἢ]η. “. ς. : ἀλλ᾽ ὁμοῦ 
ὡς ἐτράφημεν δ) ΘἈ1τὰ ἢ ΒΟ ΝΙ, γρ. Α 8]. : ἀλλ᾽ ὁμοῦ ὡς ἐτράφην περ 
να]ρ.: σοττ. [84 οομα. ἐν] ἐφ᾽ 56}ο]. Ρ]αί. Ῥηβεά. 72 ς 86 ὑμέ- 
σερον δῷ Ὁ οὩ ΝΜ|Π8 ΨΝ1] τη, τὶ 88 μήπιον οὯ 5 10) ΜΊτΖ ν!Ὲν!θ0 4]. ἀμφ᾽ 
ἀστραγάλῃσιν ἐρίσσας ν. 1. «πιῖ. (αὗἷ πλείους τῶν κατ᾽ ἄνδρα) 92 βἰῃ. 
Ατ΄ (ἐν πάσαις οὐις ἣν ὁ στίχος), οτη. ΑΙΕΞΟΠΙΠ. ὦ, ς. (αν.) 5 ο34--δϑ8ο9 
Ῥ" 94 ὦ θείη ὈΠπεμηδεῖεο 96 ὥς με γρ. Α 9 98 κρυεροῖο 
ν.]. ἴθ ἃ 105 συμπλατάγησεν Ψ ὍΤΑ Ν᾽ γι γὸξ; συμπατάγησεν 
ςεί. 103 τίς] τι Ὁ'ὶ ἘΞ ᾿Ν' ν52 

ἐπτνς 
ἡκζὰ; ρὸν "πὶ 

οι δ  )διασδιδονδννν αι, 4...Ὡς 0»ϑΜΔΜΠ, νκὸ, 



95: ΤΛΤ ΧΟΣΨ 

, ς ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν" 
παννυχίη γάρ μοι ἸΠατροκλῆος δειλοῖο 1ος 

ψυχὴ ἐφεστήκει γοόωσά τε μυρομένη τε, 
’ [ 9.15 , 57... Ὡς 7 9 ζ ΡᾺ) 

καί μοι ἕκαστ᾽ ἐπέτελλεν, ἔϊκτο δὲ θέσκελον αὐτῷ. 
ὰ ἢ ἴω) Ν ΓῸΣ ς 3 53. ’ 

ὡς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ ἵμερον ὧρσε γόοιο" 

μυρομένοισι δὲ τοῖσι φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηὼς 
ἀμφὶ νέκυν ἐλεεινόν. ἀτὰρ κρείων ᾿Αγαμέμνων 11ο 

Ἄ, ἘΝ ΗΝ σιν ιν 39 7 5 7 “ οὐρῆάς τ᾽ ὄτρυνε καὶ ἀνέρας ἀξέμεν ὕλην 
9 “ 5 ον ΦΡΣΤΝ 5) Ἂ 3 Ἢ 

πάντοθεν ἐκ κλισιῶν: ἐπὶ δ᾽ ἀνὴρ ἐσθλὸς ὀρώρει, 

Μηριόνης, θεράπων ἀγαπήνορος ᾿Ιδομενῆος. 
ε 33»ν ς ’, 7 2 Ν Υ 

οἱ δ᾽ ἴσαν ὑλοτόμους πελέκεας ἐν χερσὶν ἔχοντες 
3 9 “ ΧΝ ολἤ 39) ὍΡΟΝ ,ὕ 9. Ὁ ἰσὰ 

σειρὰς τ εὐπλέκτους' πρὸ δ᾽ ἄρ᾽ οὐρῆες κίον αὐτῶν. τι5 
Ν 3.4 13}, Ι ’ ," [ σὰ εν πολλὰ δ᾽ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ᾽ ἦλθον" 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κνημοὺς προσέβαν πολυπίδακος Ἴδης, 

αὐτίκ᾽ ἄρα δρῦς ὑψικόμους ταναήκεϊ χαλκῷ ρα ὃρ μ ἤκεϊ χαλκᾷ 
τάμνον ἐπειγόμενοι" ταὶ δὲ μεγάλα κτυπέουσαι 

πῖπτον" τὰς μὲν ἔπειτα διαπλήσσοντες ᾿Αχαιοὶ 120 
Ν ε ’ Ν Ν ’ Ν “ 
ἔκδεον ἡμιόνων" ταὶ δὲ χθόνα ποσσὶ δατεῦντο 
»} ’ ’ὔ Ἂς « 7.. Ϊ, ἐλδόμεναι πεδίοιο διὰ ῥωπήϊα πυκνά. 

πάντες δ᾽ ὑλοτόμοι φιτροὺς φέρον" ὡς γὰρ ἀνώγει 
Μηριόνης, θεράπων ἀγαπήνορος ᾿Ιδομενῆος. 

κὰδ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς βάλλον ἐπισχερώ, ἔνθ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αχιλλεὺς 
! ’ ,ὔ 5 ᾽ὔ δὼν -“ 3 “ 

φράσσατο []ατρόκλῳ μέγα ἡρίον ἠδὲ οἵ αὑτῷ. 126 
κίας »] Ν “ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πάντῃ παρακάββαλον ἄσπετον ὕλην, 

ἥατ᾽ ἄρ᾽ αὖθι μένοντες ἀολλέες. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
αὐτίκα Μυρμιδόνεσσι φιλοπτολέμοισι κέλευσε 

χαλκὸν ζώννυσθαι, ζεῦξαι δ᾽ ὑπ’ ὄχεσφιν ἕκαστον 130 
“ ε 9 » δ 9 ᾽ὔ ΨΚ ἵππους" οἱ δ᾽ ὄρνυντο καὶ ἐν τεύχεσσιν ἐδυνον, 
Ν , 
ἂν δ᾽ ἔβαν ἐν δίφροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε, 

104 ἰῇ. Ατὶβίορῃ. 1ο9 μέλας ἐπὶ ἕσπερος ἦλθεν ΡῬΊιιϊ. Π0Π5. 
ΑΡοΙΪὶ. 26 111 τ᾽ ΟΠΊ. 4τ144π| δηΐ. (πολλὰ τῶν ἀντιγράφων) 
117 πολυπιδάκου ν.͵]. απί. σ'Ὁ ΠΤ ΝΣ Ι1Ὸ αμειβομενοι Ὅ 
120 διαπλίσσοντες ν.]. δηΐ. 195 : διαρρήσσοντες ν.]. 4Ρ. Ἐπεί. : διατμή- 
Ὕοντες γρ. 5 123 δ ὠμοισιν Ὁ" ὡσπε]ρ ανωγεῦ )}2 129 Κεκ- 
λετοῖ τε μετελθων 2 μετηύδα ΒτηΣ Ν᾽ Ψ16 ας εκελευσε Ὁ)" 

1380 χαλκῷ [1.18 Μ8 1: Υιὸ ν 1. ἀρ. Ετπιϑί. Ἰυουΐ Ὁ τϑοδ Ἰνξί. 
Ῥ'" 131 τε Ἰεντί })᾽2 132 ες διφρουΐς )0᾽" 



2383. ἹΛΙΑΔΟΣ Ψ 

» Ν ε “Ὁ. Ν .Ν ’ [γ “, 

πρόσθε μὲν ἵἱππῆες, μετὰ δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν, 
[4 9 Ἂς ’ ’ Ιέ « ““ 

μυρίοι' ἐν δὲ μεσοισι φέρον [Ιατροκλον ἑταῖροι. 

θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς ἐπέβαλλον 135 

κειρόμενοι" ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
2 ’ [ἐ ἊΝ 4 ’ ’ 3 ὕ76ΑαΑ.ς 

ἀχνύμενος" ἕταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ᾿ ᾿Αϊδόσδε. 

Οἱ δ᾽ ὅτε χῶρον ἵκανον ὅθί σφισι πέφραδ᾽ ᾿Αχιλλεύς, 
κάτθεσαν, αἶψα δέ οἱ μενοεικέα νήεον ὕλην. 
ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 140 
στὰς ἀπάνευθε πυρῆς ξανθὴν ἀπεκείρατο χαίτην, 

’ “ “ 

τήν ῥα Σπερχειῷ ποταμῷ τρέφε τηλεθόωσαν' 
9 7 ΡΑΥΠΟΑ 3 9 Ν » Ἂ » ’ 

ὀχθῆσας ὃ ἄἂρα εἶπεν ἰδὼν ἐπὶ οἴνοπα πόντον" 
ρ 

“ Σπερχεί᾽, ἄλλως σοί γε πατὴρ ἠρήσατο 1]ηλεύς, 
-" ’ ’ 74 » " “ 

κεῖσε με νοστήσαντα φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 145 
’ ’ , ε΄" 35 ε Ν ς , σοί τε κόμην κερέειν ῥέξειν θ᾽ ἱερὴν ἑκατόμβην, 

, 23. ν» 9 9 ’ ἌΝ. 4 ζ πεντήκοντα δ᾽ ἔνορχα παρ᾽ αὐτόθι μῆλ᾽ ἱερεύσειν 
9. ’ Ψ ,ὔ ’ Ἅ 

ἐς πηγάς, ὅθι τοι τέμενος βωμὸς τε θυῆεις. 
ἃ ΘΙ ΔΥΝ "Ἑ [ ἊΝ “ ε , 3 λυ τ ν ὡς ἠραθ᾽ ὁ γέρων, σὺ δέ οἱ νόον οὐκ ἐτέλεσσας. 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ νέομαί γε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 150 
’ Θ᾽ “. ’ 3 , ἵέ 35 Πατρόκλῳ ἥρωϊ κόμην ὀπάσαιμι φέρεσθαι. 

ἃ ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ κόμην ἑτάροιο φίλοιο 

θῆκεν, τοῖσι δὲ πᾶσιν ὑφ᾽ ἵμερον ὦρσε γόοιο. 
’ὔ ’ὔ 3. 3, ’ “ ͵) 3 ’ὔ καί νύ κ᾽ ὀδυρομένοισιν ἔδυ φάος ἠελίοιο, 

εἰ μὴ ᾿Αχιλλεὺς αἷψ᾽ ᾿Αγαμέμνονι εἶπε παραστάς" 155 

“᾿Ατρεΐδη, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε λαὸς ᾿Αχαιῶν 

πείσονται μύθοισι, γόοιο μὲν ἔστι καὶ σαι, 
“ 39. Α “. κι , ὧν “ 5 

νῦν δ᾽ ἀπὸ πυρκαϊῆς σκέδασον καὶ δεῖπνον ἄνωχθι 

ὅπλεσθαι: τάδε δ᾽ ἀμφὶ πονησόμεθ᾽ οἷσι μάλιστα 
κήδεός ἐστι νέκυς" παρὰ δ᾽ οἵ τ᾽ ἀγοὶ ἄμμι μενόντων." τόο 

135 καταείνυσαν Ατ. 53 Ν: καταείνυον νιι]5.: καταείλυον ν. Ἷ. απέ.,) Ἡ 
1.1017Π10. τΩ6 σχέθεσ ΓΤ 1368 ]ε δαιίων ))᾽2 137 "᾿Αἴδος 
δῶ ν. 1. απί. 1,951 πὶ ν52 4]. 138 ἵκοντο 1 ἃ 143 πρὸς ὃν 
μεγαλήτορα θυμόν ο ἙΝ! Ν1 σοτγ. 147 αὐτόφι Ὁ1..957 γιὸ νγθὲ; αὐτίκα 
Ὁ υΣ 9 νῦ, ν.]. ῖὰ Δ 155 ἴνονα ὡς προσεειί 1515 1558 ε- σ΄ 

12 ΠΝ 156 κλαΐ | λαος » 157 1]εν οττι ταχιστα )}2 

1578 νἱ Ἱκοῖ 92 158 Ἴμ[ θ᾽ 1588. Ἰνί ))12 τόο οἵ τ᾽ 
ἀγοὶ Το 5. νΠ]6.. : οἷ ταγοὶ Α΄. ἕῃ ὁ Α ΜῈ Μ15 Ο9 Ροβί τόο.. 
ἐμονὲς σκεδ.. .. 846, ν᾽ (([ογί. νεκροῦ κηδεμόνες, σκεδάσαι δ᾽ ἀπὸ λαὲν 
᾿Αχαιῶν) 



9. ΔΤ ΟΣ  Ψ 

ΦΊΤΧ ΝΣ " Ἁ Ἂ φ 5 Ἂἢ » »} “ 3 ’ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ᾽ ἄκουσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 

αὐτίκα λαὸν μὲν σκέδασεν κατὰ νῆας ἐΐσας; 
’ Ν 3 3, ,ὔ Χ 4 “ 

κηδεμόνες δὲ παρ αὖθι μένον καὶ νήεον ὕλην, 
’ὕ Ν ὡΝ ε , Ν ΔΝ 

ποίησαν δὲ πυρὴν ἑκατόμπεδον ἔνθα καὶ ἔνθα, 

ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτῃ νεκρὸν θέσαν ἀχνύμενοι κῆ τό5 ρῃ Η, Ρ ΧΉΌΙ {Π|{ς 
πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 

, “ » ’ νδδν α 5) 3. 90 ΙΑ 
πρόσθε πυρῆς ἔδερόν τε καὶ ἄμφεπον" ἐκ δ᾽ ἄρα πάντων 
δημὸν ἑλὼν ἐκάλυψε νέκυν μεγάθυμος ᾿Αχιλλεὺς 
2 ’ 5 “ Ν Ν Ν 4 Ἢ 

ἐς πόδας ἐκ κεφαλῆς, περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήξει. 

ἐν δ᾽ ἐτίθει μέλιτος καὶ ἀλείφατος ἀμφιφορῆας, 170 
Ν ’ ’ὔ, ’ὔὕ 3... (, [τ πρὸς λέχεα κλίνων" πίσυρας δ᾽ ἐριαύχενας ἵππους 

3 , ΦΡΚΟΝΑ “ , ᾽ 

ἐσσυμένως ἐνέβαλλε πυρῇ μεγάλα στεναχίζων. 

ἐννέα τῷ γε ἄνακτι τραπεζῆες κύνες ἦσαν, 

καὶ μὲν τῶν ἐνέβαλλε πυρῇ δύο δειροτομήσας , βῃ ᾿ 
᾽ ἫΝ “ Ν 

δώδεκα δὲ Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς 175 

χαλκῷ δηϊόων' κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο ἔργα" 
2 Ν ἊΝ ’ ΞΞ [4 » ’ ἐν δὲ πυρὸς μένος ἧκε σιδήρεον, ὄφρα νέμοιτο. 
ὡμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ ὀνό ἑταῖρον" ὡμ ρ᾽ ἔπειτα, φ ὀνόμηνεν εἐταῖρον 

“χαῖρέ μοι, ὦ Πάτροκλε, καὶ εἰν ᾿Αἴΐἴδαο δόμοισι" 
Ι2 Ν ᾿ 7 Ν ’ ε “6 

πάντα γὰρ ἤδη τοι τελέω τὰ πάροιθεν ὑπέστην. 180 

δώδεκα μὲν Τρώων μεγαθύμων υἱέας ἐσθλοὺς 
(ς [τ Ν᾿ ’ “ 5 ’ὔ “ 3 » 

τοὺς ἅμα σοὶ πάντας πύρ ἐσθίει" “Εἰκτορα ὃ οὔ τι 

δώσω ΠΙριαμίδην πυρὶ δαπτέμεν, ἀλλὰ κύνεσσιν.᾽" 
ὰ Ὡς φάτ᾽ ἀπειλήσας" τὸν δ᾽ οὐ κύνες ἀμφεπένοντο, 

ἀλλὰ κύνας μὲν ἄλαλκε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη 185 
Υ Ν ὔ ε , ςι - 2 ,ὔ ματα καὶ νύκτας, ῥβοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαΐῳ 

ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων. 

τῷ δ᾽ ἐπὶ κυάνεον νέφος ἤγαγε Φοῖβος ᾿Απόλλων 

οὐρανόθεν πεδίονδε, κάλυψε δὲ χῶρον ἅπαντα 

162 ἃ 
[κάπνισσἼ)άν τε κατὰ κλισίας κ[ αἱ δεῖπνον ἕλοντο] 

δαά. 913 163 παρ᾽) κατ᾽ 9) τόξ εἰ Ἰραλυ[ Ἰνεκροΐί 91" 
τό ἃ μυρῖι ονει]ατα χερσιν αμησα .- . - 844. Ὁ)13 τόρ δρετὰ ν. Ἶἷ. αηΐ. 
(τὰ πολλὰ τῶν ὑπομνημάτων) ἘΠ ΕΙΑ (1) 15. 112 (}) Ἰχοῖ. .Ἵι }η1" 

18ο τετελεσμένα ὥς περ ὑπέστην Ὧ9 σ'!Π-το 1.19 Ὁ ν82, ν. 1. ἴπ Α ὕ9 
182 αμφεπει Ῥ᾽ ουχὶ τ λνν: 185 τοὶνδε γὰρ οὐ δωσω πυρι καεμεν 

τς 183 ἃ ὠμησΊταις φαγεειν τοσα γαρ καὶ ἐμῆσατ ἀχαιους Ὁ" 

(Ξ Καὶ 52) 



25. ΤΙ ΑΛΔΟΣ Ψ 

“ἷ »] - ’ ἊΝ Ν ’ 3 » ὅσσον ἐπεῖχε νέκυς, μὴ πρὶν μένος ἠελίοιο 100 
{ 3.0.5 Ν Ν. ’ 5. Ν ἣ τ 

σκήλει᾽ ἀμφὶ περὶ χρόα ἴνεσιν ἠδὲ μέλεσσιν. 

Οὐδὲ πυρὴ Πατρόκλου ἐκαίετο τεθνηῶτος" 

ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
στὰς ἀπάνευθε πυρῆς δοιοῖς ἠρᾶτ᾽ ἀνέμοισι, 

, Ν ’, γε ἥ Ν ᾿ 
Βορέῃ καὶ Ζεφύρῳ, καὶ ὑπίσχετο ἱερὰ καλά" 105 

πολλὰ δὲ καὶ σπένδων χρυσέῳ δέπαϊ λιτάνευεν 
ἐλθέμεν, ὄφρα τάχιστα πυρὶ φλεγεθοίατο νεκροί, 
ὕλη τε σεύαιτο καήμεναι. ὦκα δὲ Ἶρις 
3 , 5) εἰ ’ 3 ΣΈ 
ἀρᾶων ἀϊουσα μετάγγελος ἦλθ ἀνέμοισιν. 

οἱ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀθρόοι ἔνδον 200 
3 ,ὔ ’, , ΝΟ, 3 Ἢ 

εἰλαπίνην δαίνυντο" θέουσα δὲ ᾽ρις ἐπέστη 

βηλῷ ἔπι λιθέῳ: τοὶ δ᾽ ὡς ἴδον ὀφθαλμοῖσι, 
[έ 5 7... ’ ’ [2 3 ὰἃὰ ὁ 

πάντες ἀνήϊξαν, κάλεόν τέ μιν εἰς ἕ ἕκαστος" 

ἡ δ᾽ αὖθ᾽ ἕζσθαι μὲν ἀνήνατο, εἶπε δὲ μῦθον" 

“οὐχ ἕδος" εἶμι γὰρ αὖτις ἐπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο ῥέεθρα, 205 
Αἰθιόπων ἐς γαῖαν, ὅθι ῥέζουσ᾽ ἑκατόμβας 
3 “ [ν ἊΝ ἈΦ Ν. ’ ες. ἀθανάτοις, ἵνα δὴ καὶ ἐγὼ μεταδαίσομαι ἱρῶν. 

ἀλλ᾽ ᾿Αχιλεὺς Βορέην ἠδὲ Ζέφυρον κελαδεινὸν 
». “ πὴ κν μι ς γα ε ἊΝ [ 

ἐλθεῖν ἀρᾶται, καὶ υπίσχεται ἱερὰ καλα, 

ὄφρα πυρὴν ὄρσητε καήμεναι, ἣ ἔνι κεῖται 210 Ι» [115 ὉΠ) Ἴμεναι, ἢ 

Πάτροκλος, τὸν πάντες ἀναστενάχουσιν ᾿Αχαιοί.᾽ 
ε Ν Ὠρ  0)} ΠΝ 3 στ ι3. 9. 7ὔ Ν δι ίϑο 
Η μὲν ἂρ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπεβήσετο, τοὶ ὃ ὀρέοντο 

2 “ ’ ΄ ,ὔ ’ 

ἡχῇ θεσπεσίῃ, νέφεα κλονέοντε πάροιθεν. 
“5. ἊΝ Ἅὦ “4 ϑΥ “5 ἊΝ ὯΝ αἴψα δὲ πόντον ἵκανον ἀήμεναι, ὦρτο δὲ κῦμα 

“ςιψῳΨ - ͵΄ 3. γν1 {ΟὙἘΒ τώ 
πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ" Τροίην δ᾽ ἐρίβωλον ἱκέσθην, 215 

ἐν δὲ πυρῇ πεσέ γα δ᾽ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦ ρῃ πεσέτην, μέγα ὃ ἴαχε θεσπιδαὲς πῦρ. 

195 Βορρέῃ Ὁ1.19 018 γ1 1 Ι058 ἀρνων πρωτοΎονων ρεξΐειν 
κλειτὴην εκατομβηὴν Ρ'" 106 πολλα δ αἀποσπενδων ἠρήσατο διος αχιλ- 

λεὺς Ὁ 197 ἐλθέμεν Ὁ" οὔ Ἀπ π.. Ὁ : ἐλθεῖν οεί. οττι })᾽" 
νεκροί 61 ἃ Α Ὁ Με Ν: Οὔν!δ; νεκρόν οεί. 198 ὕλην ν. 1. ἀηΐ. : 

υληι Ὁ" σεύαιντο ν.]. απί. : (ἐσὺ) σεύοιτο 1.219 Β σοττ. : -αντο 15: 
-οντο [) : -ατο; -ετο Ὀ]ΠΓΕ5 ὦκα δὲ Ὁ12: ὠκέα δ᾽ ςοἀά. 199 εὐχωλήης 

12 202 βηλου επιλλί[ Ὁ: 203 εἰς ἐ] εἴσω οΝΈ: εἰς ἃ ἢ Α 55. 
1,.,7Ὶ.18 119 (αν.) Ν}8 πῃ. 5ες. 205 ῥεέθρων ΑΡΟΪ]. Ἰεχ. ἴῃ Ἕδος : ῥοάων 
ἘΠ ΕΝ 266 εἰς δῆμον ν. ]. απί. (αἱ ἀπὸ τῶν πόλεων) 
2098--109058 Ὁ) 213 πνοιῇ ὕπο λιγυρῇ νέφεα κλονέοντες ὄπισθεν 
ΡΙαέ. νιξ. Η ΟΠ. 11. τοϑ 214 ηλθε}}" 216 πυρὶ δῦ »ᾶΓΚΟΒΟ 
ΟΕΝΙ ΝΈΟΒ : πυραι ἐπεσον Ὁ 



9. ΨΓΛΆΘΣ ΨΥ 

“ μὰ 3 

παννύχιοι δ᾽ ἄρα τοί γε πυρῆς ἄμυδις φλόγ᾽ ἔβαλλον, 
΄- ͵ ε Ν 3 ἮΝ 3 Ν 

φυσῶντες λιγέως" ὁ δὲ πάννυχος ὠκὺς Αχιλλεὺς 
, 2 “ ΕΝ “ 5 ’ 

χρυσέου ἐκ κρητῆρος, ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον, 

οἷνον ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν, 220 

ψυχὴν κικλήσκων Πατροκλῆος δειλοῖο. 
« Ν ΙΝ : Ν 5) ’ ») , ΄ὔ 

ὡς δὲ πατὴρ οὗ παιδὸς ὀδύρεται ὀστέα καίων, 
,ὔ “ ΝΣ ἊΝ 9, Ι “ 

νυμφίου, ὅς τε θανὼν δειλοὺς ἀκάχησε τοκῆας, 
ἃ 3 Ν Ἐπ ἢ 9. Κα 2 “ , ὡς ᾿Αχιλεὺς ἑτάροιο ὀδύρετο ὀστέα καίων, 
« ΄ Ν ...}75 ε Ν, ΄ 

ἑρπύζων παρὰ πυρκαϊήν, ἁδινὰ στεναχίζων. 225 
Ἦμος δ᾽ ἑωσφόρος εἶσι φόως ἐρέων ἐπὶ γαῖαν, 

Ὡ“ [Ω ’ « Ν ε ᾽’ὔ 3, "ἢ, 

ὅν τε μέτα κροκόπεπλος ὑπεὶρ ἅλα κίδναται ἠώς, 
΄“ ὃ 3 7 72 Ν ’ 

τῆμος πυρκαϊὴ ἐμαραίνετο, παύσατο δὲ φλόξ. 
ςε 3. το 7 Ὧι " ΕΝ ἢ 

οἵ ὃ ἄνεμοι πάλιν αὖτις ἐβαν οἰκόνδε νέεσθαι 

Θρηΐκιον κατὰ πόντον" ὁ δ᾽ ἔστενεν οἴδματι θύων. 230 
Πηλεΐδης δ᾽ ἀπὸ πυρκαϊῆς ἑτέρωσε λιασθεὶς 

’ ’ὔ 5 Ν Ν ἊΝ “ » 

κλίνθη κεκμηώς, ἐπὶ δὲ γλυκὺς ὕπνος ὄρουσεν" 

οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ατρεΐωνα ἀολλέες ἠγερέθοντο" 

τῶν μιν ἐπερχομένων ὅμαδος καὶ δοῦπος ἔγειρεν, 

ἕζετο δ᾽ ὀρθωθεὶς καί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν" 235 

“᾿Ατρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 
πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσατ᾽ αἴθοπι οἴνῳ 

πᾶσαν, ὅὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος" αὐτὰρ ἔπειτα 
ὀστέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν 

εὖ διαγιγνώσκοντες: ἀριφραδέα δὲ τέτυκται" 240 
5 7 Ν , “-“ Ν 3. 9) » 
ἐν μέσσῃ γὰρ ἐκειτο πυρῇ, τοὶ δ᾽ ἄλλοι ἄνευθεν 
Ψ ζω ,ὔ 3 " Ν “4 ΝΥΝ, ἐσχατιῇ καίοντ᾽ ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ ἄνδρες. 

Ν Ν Ν 3 ᾷ ͵ Ν ζ “ 
καὶ τὰ μὲν ἐν χρυσέῃ φιάλῃ καὶ δίπλακι δημῷ 

219 ἑλὼν ΟἸΚΕΊΡΑΑῸΟ ὮΝ! : ἔχων ν. 1. ἴῃ. Δ, νι]ρ. 220 ἀφυσσά- 
μενος δ 0 Ἐ1 ἢ Α ΒΟ ΝΙΝῚ 1 221 κικλ)ίησκων ψυχὴν πατροκί λου 
τεθ)νηωΐ τος Ῥ" 222 δ᾽ οἱν παιδα πατὴρ }'", 55. αποδ. 2235 ἃ Ὁ 

χήρωσεν δὲ γυναῖκα μυχῷ θαλάμοιο νέοιο] 
ἀρηϊ τὸ Ἰν δὲ τί οκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκε] 

444. Ὁ" (Ξ: Ρ 36-37) : ἄρρητον δὲ... ἔθηκε εἶξ. ῬΙαξ. σοπ5. ΑΡΟΪ]. 
0 2235 μοῦνος τηλύγετος πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσι ΡΙαί. (-Ξ- 1 482) 

220 νέεσθαι] ἕκαστος αΝὶ 230 κατὰ) μετὰ Α 55. 231 ἑτέρωθι 
Οὔ ν!2, οεἷἐ. Επϑί. 234 ὄρωρεν Ο Ν1ΨνΈνθ 236 ᾿Ατρεῖδαι 1 ΝΕ 
τυ τ τ 10: ευὐκνημιδε )5 αχαιοι Ὁ)": 342 αντοι τε και ιπποι Ὧ 



93. ἹΛΙΑΔΟΣ Ψ 

ΜΑ-.- 

θείομεν, εἰς ὅ κεν αὐτὸς ἐγὼν "Αἴδι κεύθωμαι. 
τύμβον δ᾽ οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα, 245 
3 1.9 ἢ “ Υ̓ ἊΝ Ν Ν 3 ἈΝ ἀλλ᾽ ἐπιεικεα τοῖον" ἔπειτα δὲ καὶ τὸν ᾿Αχαιοὶ 

ϑ.α 3. 16 ’ [4 “ 2 “ 
εὐρύν Θ᾽ ὑψηλὸν τε τιθήμεναι, οἵ κεν ἐμεῖο 

δεύτεροι ἐν νήεσσι πολυκλήϊσι λίπησθε." 

Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἐπίθοντο ποδώκεϊ Πηλεΐωνι. 
“᾿ Ν Ν “.Ν ,ὔ » » πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ, 250 

3 “ Ιὰ ὅσσον ἐπὶ φλὸξ ἦλθε, βαθεῖα δὲ κάππεσε τέφρη" 
7, διε 2 , 3 , Ν 

κλαίοντες δ᾽ ἑτάροιο ἐνηέος ὀστέα λευκὰ 

ἄλλεγον ἐς χρυσέην φιάλην καὶ δίπλακα δημόν, 
ἐν κλισίησι δὲ θέντες ἑανῷ λιτὶ κάλυψαν" 

κ᾿. [ὲ 
τορνώσαντο δὲ σῆμα θεμείλιά τε προβάλοντο 255 
39 Ν 7 ον Ν ἊΝ ΡΝ “ μὰ ἀμφὶ πυρήν'" εἶθαρ δὲ χυτὴν ἐπὶ γαῖαν ἔχευαν, 

,΄ Ν ἣ “ , ζ) ϑΌΟΙΝ 3 Ἂν 
χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον. αὐτὰρ Αχιλλεὺς 

93 “ Ν μ ἈΝ (ἡ ΦΠΌΝ 3 “ αὐτοῦ λαὸν ἔρυκε καὶ ἵζανεν εὐρὺν ἀγῶνα, 
π᾿ Ι νηῶν δ᾽ ἔκφερ᾽ ἄεθλα, λέβητάς τε τρίποδάς τε 

“ Ι ἵππους θ᾽ ἡμιόνους τε βοῶν τ᾽ ἴφθιμα κάρηνα, 26ο 
ΩΝ - 5.57 ζ ΄, ἠδὲ γυναῖκας ἐὐζώνους πολιόν τε σίδηρον. 

ε σ΄ . ΄-΄ ᾽ 5) 1.3. τ 8} Ἱππεῦσιν μὲν πρῶτα ποδώκεσιν ἀγλά᾿ ἄεθλα 

θῆκε γυναῖκα ἄγεσθαι ἀμύμονα ἔργα ἰδυΐαν 
καὶ τρίποδ᾽ ὠτώεντα δυωκαιεικοσίμετρον, 

“ ἊΝ 2 Ν “ι ΄“ 7) 67 ἔθ 6 

τῷ πρώτῳ" ἀτὰρ αὖ τῷ δευτέρῳ ἵππον ἔθηκεν 265 
ιε ε « ε 

ΕΝ 3.0.5 ,ὔ ,ὔ ς , " 
ἑξέτε᾽ ἀδμήτην, βρέφος ἡμίονον κυέουσαν" 

ϑὈτελΑς “ , “ , , αὐτὰρ τῷ τριτάτῳ ἄπυρον κατέθηκε λέβητα 
’ὔ , “ ’ Ν (Ὁ) Υ, καλόν, τέσσαρα μέτρα κεχανδότα, λευκὸν ἐτ΄ αὔτως" 

τῷ δὲ τετάρτῳ θῆκε δύω χρυσοῖο τάλαντα ΐ ρ ι 1 ΧΡ 2 
, 3 

πέμπτῳ δ᾽ ἀμφίθετον φιάλην ἀπύρωτον ἔθηκε. 270 
“ 5.}.0.}8) Ν Ν “- 2 3 ,ὔ μ στῆ δ᾽ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ξειπεν" 

““Ατρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί, 

244 ἐγὼν ἰὼν ν.]. ἴὴ Δ κλευσωμαι )12: κλεύθωμαι Ατ. Α5 ΔΤ: 
κελεύθωμαι Εἴ: κλεύθωμαι" κελεύθωμαι Ἠ ἐπ ἢ. οἵ, Ετ, ΕἸοτ. τῇ ν. Ε. ΝΜ. 
517. 45 Ζοπεῦ. :20ο. 19, βλείωμαι Ὁ 251 κάππεσεν ὕλη ν.]. ἴῃ Α 

253 σύλλεγον »ΟΣ ΝΈ γρ. Ν᾽ ὃ 254 κλισίῃ ἘᾺ ΒΟ ΝΙ ΝΈΟΝ} 
ν52 δ᾽ ἐνθέντες Ἡ 259-261 εδἰῇ. Ασὶβίορῃ. Αγ. 562 ἵπποισιν 
ν. 1. απ. 272 ᾿Ατρεῖδαί 1)5 Ὁ 17" Ν! ἀριστῆες Παναχαιῶν αι 510 
Τνυινενθρ. Α 



99. ΠΤ ΑΧΟΣ Ψ 

ἱππῆας τάδ᾽ ἄεθλα δεδεγμένα κεῖτ᾽ ἐν ἀγῶνι. 
εἰ μὲν νῦν ἐπὶ ἄλλῳ ἀεθλεύοιμεν ᾿Αχαιοΐί, 
ἢ τ᾽ ἂν ἐγὼ τὰ πρῶτα λαβὼν κλισίηνδε φεροίμην. 275 
Ὑ Ν, “ »] ἈδιΠ..9, “Ἂ “ 

στε γὰρ ὅσσον ἐμοὶ ἀρετῃ περιβάλλετον ἵπποι" 
»} [ἐ ’ὔ ᾿ 3 Ν » 5 ἈΝ 

ἀθάνατοί τε γὰρ εἰσι, Ποσειδάων δὲ πορ᾽ αὐτοὺς 

πατρὶ ἐμῷ Πηλῆϊ, ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἐμοὶ ἐγγυάλιξεν. 
3 5 τὰ Ν δὲς ΕΝ ,) ἊΝ 7 “ 
ἀλλ᾽ ἢτοι μὲν ἐγὼ μενέω καὶ μώνυχες ἵπποι" 

τοίου γὰρ κλέος ἐσθλὸν ἀπώλεσαν ἡνιόχοιο, 280 

ἠπίου, ὅς σφωϊν μάλα πολλάκις ὑγρὸν ἔλαιον 
χαιτάων κατέχευε, λοέσσας ὕδατι λευκῷ. 

Ἂ » » δ ’ ΄ὔ Ὡ “- ΄ 
τὸν τώ γ᾽ ἑσταότες πενθείετον, οὔδεϊ δέ σφι 

χαῖται ἐρηρέδαται, τὼ δ᾽ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ. 

ἄλλοι δὲ στέλλεσθε κατὰ στρατόν, ὅς τις ᾿Αχαιῶν 285 
Ψ ΄, ͵ . ὦ τ 99 
ἵπποισίν τε πέποιθε καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν. 

ὰ ἢ - 

ὡς φάτο Πηλεΐδης, ταχέες δ᾽ ἱππῆες ἄγερθεν. 

ὦρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἐὔμηλος, 
᾿Αὃ ΄ (λ εἰ ἃ ε ΄ ὦ : μήτου φίλος υἱός, ὃς ἱπποσύνῃ ἐκέκαστο 

“ 3 ΑΘ ἐν « “3 Ν 7 

τῷ ὃ ἐπὶ Τυδεΐδης ὦρτο κρατερὸς Διομήδης, 290 
. δὲ Π ἣΝ “ ξ ’ Ὡ ο) ἡ ΟῚ ’ὔ ἵππους δὲ Τρῳοὺς ὕπαγε ζυγόν, οὕς ποτ᾽ ἀπηύρα 

Αἰνείαν, ἀτὰρ αὐτὸν ὑπεξεσάωσεν ᾿Απόλλων. 
“ ἌΡ Κα τ δὲ. 53 ΒΆ “5 ον ,ὔ τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ατρεΐδης ὦρτο ξανθὸς Μενέλαος 

74 διογενήῆς, ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν ὠκέας ἵππους, 

Αἴθην τὴν ᾿Αγαμεμνονέην τὸν ἑόν τε Πόδαργον᾽ 295 

τὴν ᾿Αγαμέμνονι δῶκ᾽ ᾿Αγχισιάδης ᾿Εχέπωλος 
πον ΕΠ δῶρ᾽, ἵνα μή οἱ ἕποιθ᾽ ὑπὸ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν, 

5 3 3 “ 7 ,ὔ 7 ΕΝ 

ἀλλ᾽ αὐτοῦ τέρποιτο μένων" μέγα γὰρ οἱ ἔδωκε 
Ν Υ̓ “-“ “- 

Ζεὺς ἄφενος, ναῖεν δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν εὐρυχόρῳ Σικυῶνι" 

τὴν ὅ γ᾽ ὑπὸ ὠγὸν ἦγε, μέγα δρόμου ἰσχανόωσαν. 300 
᾿Αντίλοχος δὲ τέταρτος ἐὔτριχας ὁπλίσαθ᾽ ἵππους, 

273 ἱππεῦσιν ν.]. απί. δεδεγμένα εἰ δεδεχμένα Ατ. (διχῶξ) : 1Ππα 
ςοαα. 2788 ὡς τω Ὑ αθανατοι κί Ὁ θνητους αθανάτοισι Ὁ" 
280 τοιοΎ )᾽" κλέος ῬΑ ΒΟ ΤΙ 6Μϑ νὸ ν90; σθένος ςεί. 284 ἐρη- 
ράδαται τ 1.121. )0ξ ; ἐρηρέαται Ἃ 285 ἀλλ᾽ ἄγε δὴ Ὁ 1.13 ν1ν10 ν1δ 

287 ἄγερθεν Ατ. Κῦ)Ὁ 5. Κτατ ΒΟ ΝΈΝ 3: ; ἔγερθεν οεί. : ἄερθεν 
1.16 Μ8 : ἀνέσταν τι 209 ἄφενον Ἡ 800 τὴν τόθ᾽ ἃ ν. 1. ἴῃ Α 

ἰχανόωσαν Ὁ" Α Ὁ [,εἰ ν.]. αε, οἴ. 9.288 Ἡεαδγςῇ. ἰπ ἰχανᾶ κ-τ.λ' 



23. ἹΛΙΆΔΟΣ ΨΨ 

Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς ὑπερθύμοιο ἄνακτος, 
“- “" ἰ τοῦ Νηληϊάδαο: Πυλοιγενέες δέ οἱ ἵπποι 

"ἢ 7 7 [ Ν , Εἰ 3 Ν 

ὠκύποδες φέρον ἅρμα' πατὴρ δέ οἱ ἄγχι παραστὰς 
“1 3 3 Ν 7 ’ Ν 9. “ἡ 

μυθεῖτ᾽ εἰς ἀγαθὰ φρονέων νοέοντι καὶ αὐτῷ" 
3 9 δ ,ὔ 

““᾿Αντίλοχ᾽, ἤτοι μέν σε νέον περ ἐόντα φίλησαν 
’ 

Ζεύς τε Ποσειδάων τε, καὶ ἱπποσύνας ἐδίδαξαν 
,ὔ “- γὴ Ι » Ἷ παντοίας" τῶ καί σε διδασκέμεν οὔ τι μάλα χρεώ" 

οἶσθα γὰρ εὖ περὶ τέρμαθ᾽ ἑλισσέμεν" ἀλλά τοι ἵπποι 

βάρδιστοι θείειν: τῶ τ᾽ οἴω λοίγι᾽ ἔσεσθαι. 
“ Ὁ) Ψ Ν δ Ρ ’ 9. Ν Ν 9 Ν τῶν δ᾽ ἵπποι μὲν ἔασιν ἀφάρτεροι, οὐδὲ μὲν αὐτοὶ 

πλείονα ἴσασιν σέθεν αὐτοῦ μητίσασθαι. 
", Ν. “ “-“ 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ σύ, φίλος, μῆτιν ἐμβάλλεο θυμῷ 
, Ὁ“ γ 5" παντοίην, ἵνα μή σε παρεκπροφύγῃσιν ἄεθλα. 

,, ’ 3.5 ’ὕ ὃς {2 

μῆτι τοι δρυτόμος μὲεγ ἀμείνων ἠὲ βίηφι" 
ν, 3 Ων ,ὔ 

μήτι δ᾽ αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ 
΄“- Ν 3 Ἷ 9 , 2 , 

νῆα θοὴν ἰθύνει ἐρεχθομένην ἀνέμοισι" 
’ 2 

μήτι δ᾽ ἡνίοχος περιγίγνεται ἡνιόχοιο. 
Ο) 3, “ Ὁ) Οὗ Ν᾿ ἢ ω Ν, 
ἀλλ᾽ ὃς μέν θ ἵπποισι καὶ ἅρμασιν οἷσι πεποιθὼς 

“ ἀφραδέως ἐπὶ πολλὸν ἑλίσσεται ἔνθα καὶ ἔνθα, 
Ὁ ἊΝ ’, 5) Ν ’ἤ 9. Ν ’ὔ 

ἵπποι δὲ πλανόωνται ἀνὰ δρόμον, οὐδὲ κατίσχει" 
ἃ ,ὔ , δῷ αὶ 2 ’ Ὁ Ψ ὃς δέ κε κέρδεα εἰδῇ ἐλαύνων ἥσσονας ἵππους, 

ΦΊΕΝ μ 5). τς ’ , 3 ’, 3 χε “ 

αἰεὶ τέρμ ὁρόων στρέφει ἐγγύθεν, οὐδέ ἑ λήθει 
“ (2 - 

ὅππως τὸ πρῶτον τανύσῃ βοέοισιν ἱμᾶσιν, 
- ΟΝ. 3 , Ν Ἂ “ , 

ἀλλ᾽ ἔχει ἀσφαλέως καὶ τὸν προὔχοντα δοκεύει. 
ὩΣ , , ὔ ὑ σῆμα δέ τοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδές, οὐδέ σε λήσει. 

Ὁ ’,’ ἴξν Ψ 3.5»ϑ. ΔΕ ΕΝ Ν ἕστηκε ξύλον αὖον ὅσον τ᾽ ὄργυι᾽ ὑπὲρ αἴης, 
δ Ν δ χὰ Ἀ Ν 3 7 Ν ἢ δρυὸς ἢ πεύκης" τὸ μὲν οὐ καταπύθεται ὄμβρῳ, 

λᾶε δὲ τοῦ ἑκάτερθεν ἐρηρέδαται δύο λευκὼ 
δ “, ε “ -“. 3. κῈ ’ 3 ( 

ἐν ξυνοχῇσιν ὁδοῦ, λεῖος δ᾽ ἱππόδρομος ἀμφίς 

803 παλαιγενέες ν.]. 5.ΒΤ 407 ἐδίδαξεν ΑΓ. οΑ 1,195 

305 

310 

315 

559 

210 θείειν Ατ. (ν.), να]. : θύειν ΜῈ 19 τ] κ᾽ ΦΕΒΕΙΨΝ' 4]. 
317 ἐρεχθομένην ΑΙ. σοάά. : ἐεργομένην ν.]. απὶ. : ἐριχθομένην 

Αρῖο ῬόΡιδ 8109 ἀλλ᾽ ὃς Ρίο]. Α5ς. ντ]ρ.: ἄλλος Απέϊροπαβ }99 
οΕΝΙ 5: πέποιθε αε ΝῈ ΝΒ ν. ]. 4Ρρ. Επβι. 224 τὸ] τὸν Ῥᾷ 
ΑΒΟνθ 327 ἐνὶ γαίῃ ν. 1. ἀπῖ. 328 οὗ 4. ΔΡ. Ατὶδίοξ, ξορῆ. 
ε]. 166 Β, ρΡοεῖ. 1461 8 22: οὐ ΗΙΡΡΙ45 Τ δβι15 νι]ρ. 



55. ΣΙΛΤΆΑΛΟΣ τἂν 

ἦ τευ σῆμα βροτοῖο πάλαι κατατεθνηῶτος, 

ἢ τό γε νύσσα τέτυκτο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων, 
καὶ νῦν τέρματ᾽ ἔθηκε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς. 
τῷ σὺ μάλ᾽ ἐγχρί ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵ ἢ μαλ᾽ ἐγχρίμψας ἐλααν σχεδὸν ἅρμα καὶ ἵππους, 

αὐτὸς δὲ κλινθῆναι ἐὐπλέκτῳ ἐνὶ δίφρῳ 335 
Ἄν ΦΌΩΣ ΟΣ, 5. Ν -“ ΡΟΝ, Χ Χ “ ἧκ᾿ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοῖιν" ἀτὰρ τὸν δεξιὸν ἵππον 

’ ς , ων ζΖὸ 7 εὐ ςε ἐφ ’ὔ κένσαι ὁμοκλήσας, εἶξαί τέ οἱ ἡνία χερσίν. 
ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγχριμφθήτω ῇ ριστερὸς ἐγχριμφθήτω, 
ε [2 

ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι 
κύκλου ποιητοῖο" λίθου δ᾽ ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν, 340 

μή πως ἵππους τε τρώσῃς κατά θ᾽ ἅρματα ἄξῃς" 
΄ Ν “ Υ 2 ’ἤ Ν δ ΙΒ κν 

χάρμα δὲ τοῖς ἄλλοισιν, ἐλεγχείη δὲ σοὶ αὐτῷ 

ἔσσεται: ἀλλά, φίλος, φρονέων πεφυλαγμένος εἷναι. 
εἰ γάρ κ᾿ ἐν νύσσῃ γε παρεξελάσησθα διώκων χορ ἡ Ὁ Ὥ Η; ᾽ 

9 3 5). ὦ 3 , 

οὐκ ἔσθ᾽ ὅς κέ σ᾽ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ, 345 
οὐδ᾽ εἴ κεν μετόπισθεν ᾿Αρίονα δῖον ἐλαύνοι, 
᾿Αὃ 7ὔ Ν ῳ ἃ 2 θ ’ ,ὔ 53 ρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν, 
ἢ τοὺς Λαομέδοντος, οἱ ἐνθάδε γ᾽ ἔτραφεν ἐσθλοί.᾽" 

ἃ ΣΝΟΟΝ , 7.. “Ὁ 5. Ν ᾽ὔ ὡς εἰπὼν Νέστωρ Νηλήϊος ἂψ ἐνὶ χώρῃ 
[ 3 2 ΝΞ αὐ ΧΟ Ὡς Ἷ ’ὔ 3. 5} - 
ἕζετ᾽, ἐπεὶ ᾧ παιδὶ ἑκάστου πείρατ ξειπε. 350 

Μηριόνης δ᾽ ἄρα πέμπτος ἐὔΐτριχας ὡπλίσαθ᾽ ἵππους. 

ἂν δ᾽ ἔβαν ἐς δίφρους, ἐν δὲ κλήρους ἐβάλοντο" 
πάλλ᾽ ᾿Αχιλεύς, ἐκ δὲ κλῆρος θόρε Νεστορίδαο 

᾿Αντιλόχου' μετὰ τὸν δὲ λάχε κρείων Εὔμηλος" 
τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ατρεΐδης, δουρικλειτὸς Μενέλαος, 355 
τῷ δ᾽ ἐπὶ Μηριόνης λάχ᾽ ἐλαυνέμεν: ὕστατος αὖτε 

ε 

Τυδεΐδης ὄχ᾽ ἄριστος ἐὼν λάχ᾽ ἐλαυνέμεν ἵππους. 
Ν ἊΝ ,ὕ ᾽’ Ν 7 3. Ν 

στὰν δὲ μεταστοιχί, σήμηνε δὲ τέρματ΄ ᾿Αχιλλεὺς 

ΡῬΙῸ 332-333 ἠὲ σκῖρος ἔην; νῦν αὖ θέτο τέρματ᾽ ᾿Αχιλλεύς ΑΤ. 
333 ποδώκης» ὁ 8 α]. 334 ἐγχριμφθεὶς Ὦ 335 κλινθῆναι δὲ 

καὶ αὐτὸς ΡΙαί. Ιοη 537 8, Ὁ ἐὐξέστῳ ΒΪαί. Ϊ. ς., Ὁ) γρ. ῬΊδ: ἐδξέστου 
Χοπη. 5 τ}. ἰἱν. 6 ἐνὶ] ἐπὶ Χεπ. 1 ε., Ὁ δίφρου Χεη. 1. ε. 

430 ἄν] μή ΡΙεί. 1. ς. 342 ἀεικίη ΑΡΟΪ]. Ιεχ. ἴῃ ᾿Αεικίσωσιν 
3453 ἔσσεαι ν.1. 5 1 Ἐπί. 348 γ᾽ ἔτραφον ξῈῈ 2: τέτραφεν ὍΞΙΟΣ 
ΕΝ: ΝΈ νι γ8 



8.0 ἽΛΙΑΔΟΣ Ψ 

τηλόθεν ἐν λείῳ “Γεδίῳ: παρὰ δὲ σκοπὸν εἷσεν 
. ’ Ψ, 3 4 ἊΝ « κα 

ἀντίθεον Φοίνικα, ὁπάονα πατρὸς ἑοῖο, 
ε , ’ ἈΝ. 9 ἤὰ 5 ’ 

ὡς μεμνέῳτο δρόμους καὶ ἀληθείην ἀποείποι. 

Οἱ δ᾽ ἅμα πάντες ἐφ᾽ ἵπποιιν μάστιγας ἄειραν, 
, ’ 3. ΠΟ ἣν ς ’ Ψ "5 , 

πέπληγόν θ᾽ ἱμᾶσιν, ὁμόκλησαν τ᾽ ἐπέεσσιν 

ἐσσυμένως" οἱ δ᾽ ὦκα διέπρησσον πεδίοιο 
νόσφι νεῶν ταχέως" ὑπὸ δὲ στέρνοισι κονίη 
Ὁ 3}, 1.9 , Ὁ ΄ ΘΝ ’ 
ἵστατ᾽ ἀειρομένη ὡς τε νέφος ἠὲ θύελλα, 

χαῖται δ᾽ ἐρρώοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο. 

ἅρματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, 

ἄλλοτε δ᾽ ἀΐξασκε μετήορα" τοὶ δ᾽ ἐλατῆρες 
[ ο) ᾽ὔ Ν ἈΝ ΕἼ} 
ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου 

νίκης ἱεμένων" κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος 

ἵπποις, οἱ ὃὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο. 
, ᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον ὠκέες ἵπποι 

«Ἂν. ΟΠ. ἑὰς δὰ “ ΄ ΔΝ Ὁ. ζ Ἐπὶ ἢ 
ἂψ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, τότε δὴ ἀρετὴ γε ἑκάστου 

,ὔ 3 " 5). (ἢ ΕἾΩς , “3 Ἀ. 95. φαίνετ᾽, ἄφαρ δ᾽ ἵπποισι τάθη δρόμος" ὠκα δ᾽ ἔπειτα 
ε ’ " “ αἱ Φηρητιάδαο ποδώκεες ἔκφερον ἵπποι. 
Ἂς Ν ὅλ} ΟΣ ,ὔ 3) Ὅ“ τὰς δὲ μετ᾽ ἐξέφερον Διομήδεος ἄρσενες ἵπποι, 

Τρώϊοι, οὐδέ τι πολλὸν ἄνευθ᾽ ἔσαν, ἀλλὰ μάλ᾽ ἐγγύς" 
3.ῸΝ ἊΝ. ἤῳ 3 , 4... αἰεὶ γὰρ δίφρου ἐπιβησομένοισιν ἐΐκτην, 

΄“ν 2 3 "4 , 9 ’ ΓΎΡΑ. 

πνοιῇ ὃ Εὐμήλοιο μετάφρενον εὑρέε τ΄ ὦμω 
, 5 ΟΣ ΤΟ) 5. γον Ν Ν ,ὔ [4 

θέρμετ᾽: ἐπ᾽ αὐτῷ γὰρ κεφαλὰς καταθέντε πετέσθην. 
΄ὔ ’ “δ ), 3. ὉΛῚ 19 ,, μι 

καί νύ κεν ἢ παρέλασσ᾽ ἢ ἀμφήριστον ἐθηκεν, 

εἰ μὴ Τυδέος υἷί κοτέσσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
Ψ ἜΠΡ ΕἾ5 “ 5“ ἤ 4 

ὃς ρὰ οἱ ἐκ χειρῶν ἐβαλεν μάστιγα φαεινὴν. 
- δὲ ΤΟΣ ΚΟΣ - ΄ , τοῖο ὃ ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν χύτο δάκρυα χωομένοιο, 

“ Ν Ν “ Υ̓͂ Ν ΙΝ “ ΦΕΡΕ, οὕνεκα τὰς μὲν ὅρα ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἰούσας, 

οἱ δέ οἱ ἐβλάφθησαν ἄνευ κέντροιο θέοντες. 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αθηναίην ἐλεφηράμενος λάθ᾽ ᾿Απόλλων 

360 

365 

315 

380 

385 

861 δρόμους Δ΄. 1.136 ΝῚ 81: δρόμου νυ]ρ. 862 ἅμα] ἄρα ἊΡΑΒ 
ς Ὁ ΝΙΝ! 4]. 8174 ἐφ᾽ Ατ. νι]ρ. : ἀφ᾽ ν.]. απΐ. (αἱ πλείους), 1. 55. 
ΤΟΎ ν 879 δίφρῳ Α 55. 1.15 Νὲ8 387 δ᾽ ἑοὶ ΡίοΙ. 
ΑΞϑξε. 



982. ἹΛΙΑΔΟΣ Ψ 

.᾿ Ι ΡΝ ΣᾺ ,ὔ “ 

Τυδείδην, μάλα δ᾽ ὦκα μετέσσυτο ποιμένα λαῶν, 
ἴω , ΄- 

δῶκε δέ οἱ μάστιγα, μένος δ᾽ ἵπποισιν ἐνῆκεν' 
,ὔ 4 

ἡ δὲ μετ᾽ ᾿Αδμήτου υἱὸν κοτέουσα βεβήκει, 
χῳ ,ὔ εἰ ...5. Ν ’ «ε 7, ο. ὦ 

ἵππειον δέ οἱ ἦξε θεὰ ᾧγόν" αἱ δέ οἱ ἵπποι 
ς Ν ξ “ , ς Ν᾽ 3. ΡΞῸΝ “ ΟῚ 2 

ἀμφὶς ὁδοῦ δραμέτην, ῥυμὸς δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἐλύσθη. 

αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεκυλίσθη, 

ἀγκῶνάς τε περιδρύφθη στόμα τε ῥῖνάς τε, 
θρυλίχθη δὲ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι' τὼ δέ οἱ ὄσσε 

΄- , 

δακρυόφι πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή. 
.«᾿ Ν ’ 9 ᾽ὔ [χ Τυδεΐδης δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους, 

“ Ν “ 

πολλὸν τῶν ἄλλων ἐξάλμενος" ἐν γὰρ ᾿Αθήνη 
ἵπποις ἧκε μένος καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ κῦδος ἔθηκε. 

τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ατρεΐδης εἶχε ξανθὸς Μενέλαος. 
3 ᾽ὔὕ 3. τολ 3 ΄ Ν (9 Αντίλοχος δ᾽ ἵπποισιν ἐκέκλετο πατρὸς ἑοῖο" 
..ν» Ν “πιο. ᾽ὔ [σὰ “ 
ἐμβητον καὶ σφῶϊ’ τιταίνετον ὅττι τάχιστα. 

Ν Ν » 5 7 » ’ὔ ἤτοι μὲν κείνοισιν ἐριζέμεν οὔ τι κελεύω, 
Ἢ ᾿ ᾿ Φ Τυδεΐίδεω ἵπποισι δαΐφρονος, οἷσιν ᾿Αθήνη 

΄“ » “ Δ  υϑιν 89 5 ζὸ “ 2 νῦν ὥρεξε τάχος καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ κῦδος ἔθηκεν" 
3 εἰὰ Ν ἵππους δ᾽ ᾿Ατρεΐδαο κιχάνετε, μηδὲ λίπησθον, 

», ἊΝ “.. 9ς ᾽7ὔ ζ 

καρπαλίμως, μὴ σφῶϊν ἐλεγχείην καταχεύῃ 
» “ “ , 

Αἴθη θῆλυς ἐοῦσα: τίη λείπεσθε, φέριστοι; 
ὩΣ ἊΝ: 3 ἥ Ν Ν “ Υ ὧδε γὰρ ἐξερέω, καὶ μὴν τετελεσμένον ἔσται" 

9 ΄σι-- ἊΝ Ν , ,ὔ ΄- 

οὐ σφῶϊν κομιδὴ παρὰ Νέστορι ποιμένι λαῶν 
» ΣΕ ϑὺζ;»» πο, Ὁ) 7... “ 

ἔσσεται, αὐτίκα δ᾽ ὕμμε κατακτενεῖ ὀξέϊ χαλκῷ, 
» ΦΌγ5 ’ὔ 7 “" ν᾽ 

αἴ κ ἀποκηδήσαντε φερώμεθα χεῖρον ἂεθλον. 
5 0. 5 “ Ν ᾽7ὔ “ , ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτον καὶ σπεύδετον ὅττι τάχιστα" 

“ “ 

ταῦτα δ᾽ ἐγὼν αὐτὸς τεχνήσομαι ἠδὲ νοήσω, 
“- 9 ε ΄“ ’ὔ Ὁ) » ὔ 39 

στεινωπῷ ἐν ὁδῷ παραδύμεναι, οὐδὲ με λήσει. 
ε ιε 

ἃ Ν Ἂς Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν 

μᾶλλον ἐπιδραμέτην ὀλίγον χρόνον" αἶψα δ᾽ ἔπειτα 

4οο 

405 

410 

415 

4οο ἔδωκεν ἈΚ] ΑΓΝΞΕ 405-406 εἰ. Ατ. 406 ἔδωκεν 
{» 408 καταθείη 11,12 4τι κομιδὴ] βιοτὴ ν. 1}. 
ΕἸΣ ἐξ 414 ἐφομαρτεῖτον εἰ ἐφαμαρτεῖτον ΑΓ. (διχῶ5) : Ππ4 να]ρ’.: 
ος : 

ΠΟΜ. 11. 138-24 



2383. ἹΛΙΑΔΟΣ Ψ 

στεῖνος ὁδοῦ κοίλης ἴδεν ᾿Αντίλοχος μενεχάρμης- 
ὍΣ ς Ἃ Υ̓ γΑ ΄ ν Ν δ ῥωχμὸς ἔην γαίης, ἣ χειμέριον ἀλὲν ὕδωρ 420 

“- ῇ “ 

ἐξέρρηξεν ὁδοῖο, βάθυνε δὲ χῶρον ἅπαντα" 

τῇ ῥ᾽ εἶχεν Μενέλαος ἁματροχιὰς ἀλεείνων ἢ ῥ᾽ εἶχ ματροχ 
9 ’ὔ Ἂς , Υ̓͂ ’ φ 

Αντίλοχος δὲ παρατρέψας ἔχε μώνυχας ἵππους 
) ἈΝ ς “ ») ᾽ Ν Ψ' 59. 7 

ἐκτὸς ὁδοῦ, ὀλίγον δὲ παρακλίνας ἐδίωκεν. 

᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἔδεισε καὶ ᾿Αντιλόχῳ ἐγεγώνει" 425 

“᾿Αντίλοχ᾽, ἀφραδέως ἱππάζεαι' ἀλλ᾽ ἄνεχ᾽ ἵππους" 
Ν. Ν ε ’ ᾽ 9 , Ι στεινωπὸς γὰρ ὁδός, τάχα δ᾽ εὐρυτέρη παρελάσσαι'" 
»} ’ 7 4 γ 37 

μὴ πως ἀμφοτέρους δηλήσεαι ἅρματι κύρσας. 
ὰ - Ὡς ἔφατ᾽, ᾿Αντίλοχος δ᾽ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον ἔλαυνε 

κέντρῳ ἐπισπέρχων, ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοικώς. 430 
Φ Ν , 3. ζ , 
ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται, 
“ἤ 3 5 δὰ 3 - ΙΝ ’ὔ [χέ 

ὅν τ᾽ αἰζηὸς ἀφῆκεν ἀνὴρ πειρώμενος ἥβης, 

τόσσον ἐπιδραμέτην' αἱ δ᾽ ἠρώησαν ὀπίσσω 
) οἰβ ΚΕΝ Ν ἜΕΟΝ , 9 ’ 
Ατρεϊδεω" αὐτὸς γὰρ ἑκὼν μεθέηκεν ἐλαύνειν, 

μὴ πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι, 435 
7 3.0.5 7, 5199 , Ν 2 3 ΑἉ 

δίφρους τ ἀνστρέψειαν ἐύὔπλεκέας, κατὰ ὃ αὑτοὶ 
»] » , 3) ’ Ν ᾽ὔ ἐν κονίησι πέσοιεν ἐπειγόμενοι περὶ νίκης. 

Ν 

τὸν καὶ νεικείων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος" 
“᾿Αντίλοχ᾽, οὔ τις σεῖο βροτῶν ὀλοώτερος ἄλλος" 
μι 3 3 Ν " 3 157, ’ [ “ 3 » ἔρρ᾽, ἐπεὶ οὔ σ᾽ ἔτυμόν γε φάμεν πεπνῦσθαι ᾿Αχαιοί. 449 
2 Ψ 3 Ν 33.) “Ὁ Υ̓ “ Ἷ, Υ, 37 

ἀλλ᾽ οὐ μὰν οὐδ᾽ ὡς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον. 
ἃ ΧΕΙ Ων Ψ 55 πον ΄ 7 ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐκέκλετο φώνησέν τε" 

’ δ ΄- 

“μή μοι ἐρύκεσθον μηδ᾽ ἕστατον ἀχνυμένω κῆρ. 
“ “ φθήσονται τούτοισι πόδες καὶ γοῦνα καμόντα 

δ ζ Ἴ ,ὔ 32) ἢ ὑμῖν: ἄμφω γὰρ ἀτέμβονται νεότητος. 445 
ὰ Ν 

ὡς ἔφαθ᾽, οἵ δὲ ἄνακτος ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν 
“ Υ 7 μᾶλλον ἐπιδραμέτην, τάχα δέ σφισιν ἄγχι γένοντο. 

420 ῥωγμὸς Ἠάη. Αρο]]. Ιεχ. ἴῃ Ῥωχμός 12 ΝΕ σοΥύ. 421 ἅπαντα] 
ἔνερθεν ΑτΥΙΒίοΡΉ. 422 ἡ ῥ᾽ Δυ. 424 παρακλινθεὶς ν. 1. ἴπ. Α 
457 εὐρυτέρη παρελάσσαι ν. Ἰ. επί., })15: εὐρυτέρῃ παρελάσσαις 6 Ἀ Β 5 
γγϑῦ γ82; παρελάσσεις νιιΐδ. 433 τοὶ δ᾽ ν.]. 51Τ 434 ἐλαύνων 
γ᾽" 444 καμόντε 0.5 
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7 “ "» Ὦ »} “ ΄ 5 , 

Αργεῖοι δ᾽ ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσορόωντο 

ἵππους" τοὶ δὲ πέτοντο κονίοντες πεδίοιο. 

πρῶτος δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς Κρητῶν ἀγὸς ἐφράσαθ᾽ ἵππους" 459 
ἧστο γὰρ ἐκτὸς ἀγῶνος ὑπέρτατος ἐν περιωπῆ" 

- 3. 9} 5.» ς “ 3 γ, 
τοῖο δ᾽ ἄνευθεν ἐόντος ὁμοκλητῆρος ἀκούσας 
δ , 
ἔγνω, φράσσατο δ᾽ ἵππον ἀριπρεπέα προὔχοντα, 
ἃ ΝΝ ᾿ “- κὺ 

ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ 

λευκὸν σῆμα τέτυκτο περίτροχον ἠῦΐτε μήνη. 455 
“- νὴ ΤῊ. ἈΝ ΧΝ “ 2 3 7 Υ 

στῆ ὃ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν" 
“3 ᾽ , “ὦ φίλοι, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

οἷος ἐγὼν ἵππους αὐγάζομαι ἦε καὶ ὑμεῖς; 
Ψ ΄ ᾽ » Ὁ“ 
ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἐμμεναι ἵπποι, 
» ΄. 

ἄλλος δ᾽ ἡνίοχος ἰνδάλλεται' αἷ δέ που αὐτοῦ 46ο 
Υ̓͂ ’ὔ ἃ ΕΑ ,ὔ 3 

ἔβλαβεν ἐν πεδίῳ, αἱ κεῖσέ γε φέρτεραι ἦσαν" 
γ Ν Ν “ ν νΝ 4 Ἄ ἦτοι γὰρ τὰς πρῶτα ἴδον περὶ τέρμα βαλούσας, 

νῦν δ᾽ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέ ἱντη δέ μοι ὁ ὃν δ᾽ οὔ πῃ δύναμαι ἰδέειν, πάντῃ δέ μοι! ὄσσε 

Τρωϊκὸν ἂμ πεδίον παπταίνετον εἰσορόωντι" 

ἠὲ τὸν ἡνίοχον φύγον ἡνία, οὐδὲ δυνάσθη 465 
“3. Ν ΄ Ν 93 ΣΌΝ, Εν 2 εὖ σχεθέειν περὶ τέρμα, καὶ οὐκ ἐτύχησεν ἑλίξας" 

Υ 3 “4 3. ᾽ὔ δ τ πίτὶ Ων 

ἔνθα μιν ἐκπεσέειν ὀΐω σύν θ᾽ ἅρματα ἄξαι, 
7 

αἱ δ᾽ ἐξηρώησαν; ἐπεὶ μένος ἔλλαβε θυμόν. 
» Δ ΝᾺ 3 ’ 3 Ν δ" 
ἀλλὰ ἴδεσθε καὶ ὕμμες ἀνασταδὸν" οὐ γὰρ ἔγωγε 
“3 4 Ἄ Ἧ Υ̓ ΘΙ ΑΜΝ 

εὖ διαγιγνώσκω" δοκέει δέ μοι ἐμμεναι ἀνὴρ 470 
[ Αἰτωλὸς γενεήν, μετὰ δ᾽ ᾿Αργείοισιν ἀνάσσει, 

, ε , ἘΠΛ Χ Ἷ 22 
Τυδέος ἱπποδάμου υἱός, κρατερὸς Διομήδης. 

“- Ἃ “δ 

Τὸν δ᾽ αἰσχρῶς ἐνένιπεν ᾿Οἰλῆος ταχὺς Αἴας" 
““᾿Ιδομενεῦ, τί πάρος λαβρεύεαι; αἱ δ᾽ ἔτ᾽ ἄνευθεν 

’ 

ἵπποι ἀερσίποδες πολέος πεδίοιο δίενται. 475 
οὔτε νεώτατός ἐσσι μετ᾽ ᾿Αργείοισι τοσοῦτον, 

452 ἰόντος Ὁ ἢ ακονων Ὁ) }3 454 τόσον] δέμας ΑΡΟΪ]. Ἰεχ. ἴπ 
Φοῖνιξ 461 κεῖθι Ζεη. ΑτΙβίορῃ. 463 οὔ πω ν.]. επί., Ῥ" ὌΘΡῬᾳα 
ΑΒΟΜονν8 464 παπταίνεται Ατ. Α ΡῚ ΡΙΣ γ38 467 κατά 
θ ΞΙΝΈΤΝνθρ. Α 471 αἰἢ. Αγ. 472 ἱπποδάμοιο ἃ ἘᾺΝ 15 
πάϊς 4173 ἐνένισπεν Ῥ᾽ α ἸΕΆΙΤΟΜΟΝΙΨΙ; ἐνένιπτεν 1.18 ΚΈῈ 

415 δίονται ΝἔἘ 05: -ὠνται 8 Δ.55. Βτηῦ ΡῚ ΡΣ ῬῈΙ 
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“- ΄ 

οὔτε τοι ὀξύτατον κεφαλῆς ἐκ δέρκεται ὄσσε" 
Ξ , ἀλλ᾽ αἰεὶ μύθοις λαβρεύεαι: οὐδέ τί σε χρὴ 

7 

λαβραγόρην ἔμεναι: πάρα γὰρ καὶ ἀμείνονες ἄλλοι. 

ἵπποι δ᾽ αὐταὶ ἔασι παροίτεραι, αὶ τὸ πάρος περ, 480 
΄ 7 

Εὐμήλου, ἐν δ᾽ αὐτὸς ἔχων εὔληρα βέβηκε." 
Ν Ν Ι ΄- - Ν 3 κι Μἷ 

Τὸν δὲ χολωσάμενος Κρητῶν ἀγὸς ἀντίον ηὔδα" 
“- Ζ Μ ’ 

“Αἴἷαν, νεῖκος ἄριστε, κακοφραδές, ἄλλα τε πάντα 
ὃ ζκ 3 7 “ ’, 3 Νὴ 5 4 

εὐεαι ᾿Αργείων, ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνῆς. 
“ “Ὁ - 

δεῦρό νυν, ἢ τρίποδος περιδώμεθον ἠὲ λέβητος, 485 
» 5). Ὁ) .« 3 , ΄ὔ Μ 
ἴστορα δ᾽ ᾿Ατρείδην ᾿Αγαμέμνονα θείομεν ἄμφω, ρ 
ς ’ ’ τ χά Ἧ 5 ,ὔ 39 

ὁππότεραι πρόσθ᾽ ἵπποι, ἵνα γνώῃς ἀποτίνων. 
ἃ “δ ὡς ἔφατ᾽, ὄρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ ᾿Οἰλῆος ταχὺς Αἴας 
, “ Ὁ) ΄΄ ὑΣ τυ γα 

χωόμενος χαλεποῖσιν ἀμείψασθαι ἐπέεσσι" 
» ’ὔ ὃ) Ἢ 4 ΔΕ 3. 77 ϑι 5 ΄ 

καὶ νῦ κε δὴ προτέρω ἐτ᾽ ἐρις γένετ ἀμφοτέροισιν, 49; 
5 ἜΥΡΟ ὑρὰ Ν ες 2 ’ὕ Ν , “ 

εἰ μὴ Αχιλλεὺς αὑτὸς ἀνίστατο καὶ φατο μῦθον" 
Σ , ““ λ - 3 , θ πεν μηκέτι νῦν χαλεποῖσιν ἀμείβεσθον ἐπέεσσιν, 
Αἴ 2 “- “ 5) Ν ϑίς νος γ.95Ὶ 

ἰαν ᾿Ιδομενεῦ τε, κακοῖς, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικε. 
, κ“ πὰ ἢ [ 

καὶ δ᾽ ἄλλῳ νεμεσᾶτον, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι. 
- “ 4 Ι 

ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἐν ἀγῶνι καθήμενοι εἰσοράασθε 495 
“ ς ἊΝ 7.5.3 ] ἌΝ » Ν ΄ 
ἵππους" οἱ δὲ τὰχ αὐτοὶ ἐπειγόμενοι περὶ νίκης 
3 ΓΟ Ὁ) Ἂ ’ Ν ΄ ο 

ἐνθαδ᾽ ἐλεύσονται" τότε δὲ γνώσεσθε ἕκαστος 
Ὁ“ 3 ,ὔὕ ἃ “ ’ 22) ἵππους ᾿Αργείων, οἱ δεύτεροι οἵ τε πάροιθεν. 

Ὰ “᾿ 5 ,ὕὔ Ὃς φάτο, Τυδεΐδης δὲ μάλα σχεδὸν ἦλθε διώκων, 
, 

μάστι δ᾽ αἰὲν ἔλαυνε κατωμαδόν" οἱ δέ οἱ ἵπποι 500 
ὑψόσ᾽ ἀειρέσθην ῥίμφα πρήσσοντε κέλευθον. 

5. ΟΝ 3. ς ’ὔ ᾽ὔ ε τὰ 

αἰεὶ δ᾽ ἡνίοχον κονίης ῥαθάμιγγες ἔβαλλον, 
[ Ν “ , [4 
ἅρματα δὲ χρυσῷ πεπυκασμένα κασσιτέρῳ τε 

477 ἐκδέρκετον Ὁ1,16 Μ5 ΑΡΟ]]. Ξυπέ. 111. 171 479 κῃ. Δι. 
48ο αὐταὶ Ἀοᾳ ὶ ΜΒΈ5Τ΄.: αὖτς νι. 483 νεῖκος ΑΥ. ϑἈ Ρᾳ 1.51.1 
81. : νείκει ντ]ρ.. : νείκε᾽ 125. -η 485 περιδώμεθα 1:Ὁ 1.12 Μ9 ΝῚ ΟΣ 
1 55 49τ καὶ κατέρυκε 1.198 Ψ0 (υν.}, ν. 1. 1η. Α ; καὶ μετέειπε 
τυ9 492 αμειβεσθαι Ῥ'" Ἰ0 493 κακοῖς) ἄναξ ν.]. 51 

405 εἰσοράασθον Ἢ 497 ταχα δ᾽ ευγνωσ. ρ" 5οο μάστι " Ρ}" 

(αν.) ἃ ΒΡ ΟΥΝΈΨΕ 4]. μάστιγι ντ]ρ. : μάστιγα (1.18 Μ10 718 νἹ 
γε ν8 τοβ δ᾽ αὖ χαλκῷ οἷξ. ΡΙπξ, 41. οοην. ΙΧ. τῷ 
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ο' 9 ,ὕ 3.“ δ. 7 ᾿ 
ἵπποις ὠκυπόδεσσιν ἐπέτρεχον" οὐδὲ τι πολλὴ 

ἰδ] ο ωι γίγνετ᾽ ἐπισσώτρων ἁρματροχιὴ κατόπισθεν 
᾿ “, 7, Ν Ν ᾽ὔ , 

ἐν λεπτῇ κονίῃ" τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσθην. 
“ Ν , 5 5 “ Ν 3. ΄ ε ΩΝ 

στῆ δὲ μέσῳ ἐν ἀγῶνι, πολὺς δ᾽ ἀνεκήκιεν ἱδρὼς 
[ » ’ ἌΣ. 9 Ν ͵ ΄- 

ἵππων ἔκ τε λόφων καὶ ἀπὸ στέρνοιο χαμᾶζε. 
9 Ν Ἢ ’ Χ ’ ’, 

αὐτὸς δ᾽ ἐκ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος, 
“- ϑι Ύ8Ν ’ Ν δ δὼ Ν , 

κλῖνε δ᾽ ἄρα μάστιγα ποτὶ ζυγόν: οὐδὲ μάτησεν 510 

ἴφθιμος Σθένελος, ἀλλ᾽ ἐσσυμένως λάβ᾽ ἄεθλον, 

δῶκε δ᾽ ἄγειν ἑτάροισιν ὑπερθύμοισι γυναῖκα 
ἊΝ ’ὔὕ 3 3 ’ὔ ’, ε 57 (: ὁ ἢ 

καὶ τρίποδ ὠτώεντα φέρειν" ὃ ὃ ἐλυεν ὑφ ἵππους. 

Τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ’ ᾿Αντίλοχος Νηλήϊος ἤλασεν ἵππους, 

κέρδεσιν, οὔ τι τάχει γε, παραφθάμενος Μενέλαον" 515 
ἀλλὰ καὶ ὡς Μενέλαος ἔχ᾽ ἐγγύθεν ὠκέας ἵππους. 
Ὁ Ἂς  .) 5 ᾽ὔ Ὡ ε Υ ὅσσον δὲ τροχοῦ ἵππος ἀφίσταται, ὅς ῥα ἄνακτα 

ἕλκησιν πεδίοιο τιταινόμενος σὺν ὄχεσφι" 1) μ Χ 
΄“ ’ὔ ͵ 

τοῦ μέν τε ψαύουσιν ἐπισσώτρου τρίχες ἄκραι 
- ὡς 

οὐραῖαι: ὁ δέ τ᾽ ἄγχι μάλα τρέχει, οὐδέ τι πολλὴ 520 

χώρη μεσσηγύς, πολέος πεδίοιο θέοντος" 
τόσσον δὴ Μενέλαος ἀμύμονος ᾿Αντιλόχοιο 

λείπετ᾽: ἀτὰρ τὰ πρῶτα καὶ ἐς δίσκουρα λέλειπτο, 
λι 

ἀλλά μιν αἶψα κίχανεν: ὀφέλλετο γὰρ μένος ἠὺ 

ἵππου τῆς ᾿Αγαμεμνονέης, καλλίτριχος Αἴθης" 525 
9 7 ἈΝ ΩΝ ὔ ᾽ὔ ’ 5 , 

εἰ δὲ κ ἐτι προτέρω γένετο δρόμος ἀμφοτέροισι, 
“- , ᾽ 3 3... 5 " τῷ κέν μιν παρέλασσ᾽ οὐδ᾽ ἀμφήριστον ἔθηκεν. 
ϑ τό να ’, ’ 5. δ 3 “ 

αὐτὰρ Μηριόνης, θεράπων ἐῦς Ιδομενῆος, 
“ 

λείπετ᾽ ἀγακλῆος Μενελάου δουρὸς ἐρωήν" 

βάρδιστοι μὲν γάρ οἱ ἔσαν καλλίτριχες ἵπποι, 530 
γ᾽ τς; ΦΈΡΑΝ Φ) [ ε Ὁ Ὸ] »; “ ἥκιστος δ᾽ ἣν αὐτὸς ἐλαυνέμεν ἅρμ᾽ ἐν ἀγῶνι. 

υἱὸς δ᾽ ᾿Αδμήτοιο πανύστατος ἤλυθεν ἄλλων, 
. 4 Υ ἊΝ ζ, ’ Φ, ἕλκων ἅρματα καλά, ἐλαύνων πρόσσοθεν ἵππους. 

τὸν δὲ ἰδὼν ᾧκτειρε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς, 

5ΟΚ5 ὀπισσώτρων 1), εἶ. Ε 725 5ο6 πέτεσθον ν.ἷ. ἱἴπ Α 
517 ῥάτ᾽ ςοὐά. 519 ὀπισσώτρου Δ 523 δίσκου οὖρα ν. ]. απί. 
30 Με ΜῈ Ν᾽ ΝΈ Οϑ 010 ν82; δίσκοῦρα Ῥ 527 παρέλασσεν ἢ Ζεηῃ. 

533 πρόσσοθεν Δτ. νυ]ξ. (πρόσσωθεν, -ωθ᾽, πρόσθεν) : ὠκέας Ζεη.: 
μώνυχας 1.8 Μ8 08 
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Ν ΡΠ Ὁ ΟῚ 5 ,ὔ » ΄ "ΝΣ ΕΣ ’ 
στὰς ὃ ἂρ ἐν ᾿Αργείοις ἔπεα πτερόεντ ἀγόρευε" 535 
ς “ ον Υ̓ 3 ’ὔ ὔ Ψ 

λοῖσθος ἀνὴρ ὦριστος ἐλαύνει μώνυχας ἵππους" 
Ἧ ἴω 

ἀλλ᾽ ἄγε δή οἱ δῶμεν ἀέθλιον, ὡς ἐπιεικές, 
( 3 δίας Ν “ , , ΕἾ 35 δεύτερ᾽" ἀτὰρ τὰ πρῶτα φερέσθω Ἴτνυδεος υἱός. 
ΩΣ , ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνεον ὡς ἐκέλευε. 
’, ἐφ , ε ,, [τ 2 ΄ Ν, 3 ζ 

καί νύ κέ οἱ πόρεν ἵππον, ἐπήνησαν γὰρ ᾿Αχαιοί, 540 
3 ΝΥ ΑΡ 5.00.9. ΄, ’ὔ τ εχ 

εἰ μὴ ἂρ ᾿Αντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς 
“ἢ. 3 “ ,ὔ 3 ζ 3. 5 

ΠΠηλεϊδην ᾿Αχιλῆα δίκῃ ἡμείψατ᾽ ἀναστὰς 
ςς 5. “ 7 » 4 ὦ ᾿Αχιλεῦ, μᾶλα τοι κεχολώσομαι, αἴ κε τελέσσῃς 

“ ᾽ὔ γ ἵ τοῦτο ἔπος" μέλλεις γὰρ ἀφαιρήσεσθαι ἄεθλον, 

τὰ φρονέων ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχέ᾽ ἵππω 545 
αὐτός τ᾽ ἐσθλὸς ἐών: ἀλλ᾽ ὦφελεν ἀθανάτοισιν 

“ “- 2 Ἵ) ὔ Ἐν ’ εὔχεσθαι' τῷ κ᾽ οὔ τι πανύστατος ἦλθε διώκων. 
5 , 9 ’ὔ ᾽ὔ ΄, 5 ΄“ 

εἰ δὲ μιν οἰκτίρεις καΐ τοι φίλος ἔπλετο θυμῷ, 
δ 3 ’ὔ Ν Ἧ δ Ν ᾿Ν 
ἐστι τοι ἐν κλισίῃ χρυσὸς πολύς, ἐστι δὲ χαλκὸς 

καὶ πρόβατ᾽, εἰσὶ δέ τοι δμῳαὶ καὶ μώνυχες ἵπποι" 550 
τῶν οἱ ἔπειτ᾽ ἀνελὼν δόμεναι καὶ μεῖζον ἄεθλον, 
ΩΝ Ν ὙΌΣ τὸ “ “ 3 ἌΡ Ή ΑΙ 3 », 
ἠὲ καὶ αὐτίκα νῦν, ἵνα σ᾽ αἰνήσωσιν ᾿Αχαιοί. 

Ν 5 ΡΩΝ 3 ’ Ἃ 2 5). ΄ 
τὴν ὃ ἐγὼ οὐ δώσω: περὶ ὃ αὐτῆς πειρηθήτω 
3 “ Φ ΞΔ. 5.5 , 3 Ν ,ὔ ἐ 39 

ἀνδρῶν ὃς κ ἐθέλῃσιν ἐμοὶ χείρεσσι μάχεσθαι. 
ἃ “ Ν᾽ 

ὡς φάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 555 
’ἤ 3 ’ “ ς ᾽, 3 [4 “ 

χαίρων ᾿Αντιλόχῳ, ὅτι οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος" 

καί μιν ἀμειβόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
2 ““᾿Αντίλοχ᾽, εἰ μὲν δή με κελεύεις οἴκοθεν ἄλλο 
2 ὑ “, 

Εὐμήλῳ ἐπιδοῦναι, ἐγὼ δέ κε καὶ τὸ τελέσσω. 
’ “- 

δώσω οἱ θώρηκα, τὸν ᾿Αστεροπαῖον ἀπηύρων, 56όο 
ἤ [4 ΄“ ἴω ἴ 

χάλκεον, ᾧ πέρι χεῦμα φαεινοῦ κασσιτέροιο 

535 εν ἀχαιοισιν ἐπεα )) προσηύδα οΕ1ο ΝΊΤ' 4]. 5388 
τὰ τρίτα δ᾽ ᾿Αντίλοχος, τέτρατα ξανθὸς Μενέλαος, 
πεμπτὰ δὲ Μηριόνης θεράπων ἐὺς ᾿Ιδομενῆος 

αἀά, χυϊάατι ἀπ. ὀ ὀ5309 ἠδ᾽ ἐκέλευον }ὴ}9ΟΥ101.15 1.19 48 {π γίγας, 
ν.1 τῇ 11: 540 οἱ ἄλλοι ν. 1. ἴπ Α : ἄριστοι 8 ν. οπτ. 248 
547 τῶ κ᾽ Βεπίϊεν : τῶ κεν πα ( [1002 1]18 11: ν82; τό κεν νυ]ρ. 

548 φίλος Δι. (πᾶσαι) τ ἃ ΚῚ τὰ Α Β 55. ( σοτγ. ΕΓΝῚ Τὶ 4]. : φίλον 
να]ρ.. 
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ἀμφιδεδίνηται" πολέος δέ οἱ ἄξιος ἔσται. 
Ἢ ῥα, καὶ Αὐτομέδοντι φίλῳ ἐκέλευσεν ἑταίρῳ 

᾿] 7, ὦ ε .."Ἅ: Ἅ Φ Ν, οἰσέμεναι κλισίηθεν: ὁ δ᾽ ᾧχετο καί οἱ ἔνεικεν, 
3 ΄, 3. 13 Ν ,ὔ ε Ν 7 ΄ 

Εὐμήλῳ δ᾽ ἐν χερσὶ τίθει: ὁ δὲ δέξατο χαίρων. 

Τοῖσι δὲ καὶ Μενέλαος ἀνίστατο θυμὸν ἀχεύων, 
ΡῚ ’ὔ 3 7 ΟΣ 5} Πρ “ Αντιλόχῳ ἄμοτον κεχολωμένος" ἐν δ᾽ ἄρα κῆρυξ 

χειρὶ σκῆπτρον ἔθηκε, σιωπῆσαΐ τε κέλευσεν 

᾿Αργείους" ὁ δ᾽ ἔπειτα μετηύδα ἰσόθεος φώς" 
(1 7. Ὁ. 7] ’» ,ὔ “ " ἈΑντίλοχε, πρόσθεν πεπνυμένε, ποῖον ἔρεξας. 
Ψ Ν ΔΈΟΝ 3 ’ 7 “ 
ἤσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετὴν, βλάψας δέ μοι ἵππους, 

Ἀ Ν ’ ’ “ Ν 7 3 

τοὺς σοὺς πρόσθε βαλών, οἵ τοι πολὺ χείρονες ἦσαν. 
5 8», 838 3 3 ,ὔὕ ε ᾽ὔ γφΩνΝν 7 

ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, ᾿Αργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
“5 ’, 5) , ΄ 3. Ὁ 3 5 “ ἐς μέσον ἀμφοτέροισι δικάσσατε, μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀρωγῇ, 

" ,ὔ 3 ἴω 

μή ποτέ τις εἴπησιν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων" 

“᾿Αντίλοχον ψεύδεσσι βιησάμενος Μενέλαος 

οἴχεται ἵππον ἄγων, ὅτι οἱ πολὺ χείρονες ἦσαν 

ἵπποι, αὐτὸς δὲ κρείσσων ἀρετῇ τε βίῃ τε. ᾿ Ὁ ΠΕΤΊ] ΠΡΤΕ: 
Δ, ΚΝ. Ἐν, ΠΝ Ὁ. Ν ΩΝ 7 7) 3 ΕΒ ͵ εἰ δ᾽ ἄγ᾽ ἐγὼν αὐτὸς δικάσω, καί μ᾽ οὔ τινά φημι 

ἄλλον ἐπιπλήξειν Δαναῶν" ἰθεῖα γὰρ ἔσται. 
3 3 " “ ὰ Ἷ Αντίλοχ᾽, εἰ δ᾽ ἄγε δεῦρο, διοτρεφές, ἣ θέμις ἐστί, 

ἊΝ Ὁ“ , ΜΝ τῇ τς ὡς ε στὰς ἵππων προπάροιθε καὶ ἅρματος, αὐτὰρ ἱμάσθλην 
Ν Υ ε 7 τς Χ ’, Υ̓ χερσὶν ἔχε ῥαδινήν, ἣ περ τὸ πρόσθεν ἔλαυνες, 

[ 7 ἵππων ἁψάμενος γαιήοχον ἐννοσίγαιον 

ὄμνυθι μὴ μὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι." μνυθι μὴ μὲν ἑκὼ μ Ὁ ἅρμα πεδῆσαι. 
Ν 3 3. 7, 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ᾿Αντίλοχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
(ς 5» “ Χ Ν " ’ὔ , 3 ἄνσχεο νῦν" πολλὸν γὰρ ἔγωγε νεώτερός εἰμι 

“ Μἷ 7 ἊΝ ἊΝ ,ὔ ἊΝἝ 9 " σεῖο, ἄναξ Μενέλαε, σὺ δὲ πρότερος καὶ ἀρείων. 

οἶσθ᾽ οἷαι νέου ἀνδρὸς ὑπερβασίαι τελέθουσι" 

κραιπνότερος μὲν γάρ τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις. 

565 

570 

57,5 

δ8ο 

585 

590 

562 ἄξιον ΟΞ ΚΟΑΒΌΟΟΘΙΓΝΈΕΤ νι 565 οπι. ῬΡ ΦΚΑΒΟ 
ΝΥ νιν ν82 581 δίῃ. Ασ. 585 ἔχων Μο [15 [110 ςς, ΧϑΣ Ἐπιβὲ. 

585 μὴ μὲν] μηδὲν Ῥει5. ν]]. 21. 3 ΡΠ 587 ἄνσχεο ΑΓ. νιυΐρ.: 
ἄσσχεο )ἴοη. 514.: ἄσχεο Μό Ν γι γι; ἴσχεο ν.]. ἴπ Α: εἶ Ω 518 



93. ἹΔΙΑΔΟΣ Ψ 

- 3 ’ ’ὔ “ Ἢ» 3: ἴδ 
τῷ τοι ἐπιτλήτω κραδίη: ἵππον ὃδέ τοι αὐτὸς 

“ δώσω, τὴν ἀρόμην. εἰ καί νύ κεν οἴκοθεν ἄλλο 
- 3 " Υ, “ἢ 5.}.- 7) “ 

μεῖζον ἐπαιτήσειας, ἄφαρ κέ τοι αὐτίκα δοῦναι 
“Δ 

βουλοίμην ἢ σοί γε, διοτρεφές, ἤματα πάντα 
, “ [2 Ν » ων ς π- 35 

ἐκ θυμοῦ πεσέειν καὶ δαίμοσιν εἶναι ἀλιτρός. 
9, ε Ν Μ ΄ ΄ εχ 
Η ρα, καὶ ἵππον ἄγων μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς 

“ Ν 

ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου: τοῖο δὲ θυμὸς 
Ἷ 

ἰάνθη ὡς εἴ τε περὶ σταχύεσσιν ἐέρση 

ληΐου ἀλδήσκοντος, ὅτε φρίσσουσιν ἄρουραι" 
ἃ Υ 

ὡς ἄρα σοί, Μενέλαε, μετὰ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη. 
᾽ 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
ες 3 ’ὕ τϑ ,ὔ ΔΤ Ν ς ,ὕ “πὰ 

Αντίλοχε, νῦν μέν τοι ἐγὼν ὑποείξομαι αὐτὸς 
’ »} Ν. Μἷ 4 δλῦο)). 5) ’ὔ χωόμενος, ἐπεὶ οὔ τι παρήορος οὐδ᾽ ἀεσίφρων 

3, ’ “, 4" 

ἤσθα πάρος" νῦν αὖτε νόον νίκησε νεοίη. 

δεύτερον αὖτ᾽ ἀλέασθαι ἀμείνονας ἡπεροπεύειν. 
5) 4 ͵ Ἄν ΛΉΝΙ ΡΝ ’ 3 “ οὐ γὰρ κέν με τἀχ᾽ ἄλλος ἀνὴρ παρέπεισεν ᾿Αχαιῶν" 

ἀλλὰ σὺ γὰρ δὴ πόλλ᾽ ἔπαθες καὶ πόλλ᾽ ἐμόγησας, 
, Ν 3 Ν 5 ᾿ “ 5)... 5) “ 

σὸς τε πατὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀδελφεὸς εἵνεκ ἐμεῖο" 

τῶ τοι λισσομένῳ ἐπιπείσομαι, ἡδὲ καὶ ἵππον 

δώσω ἐμήν περ ἐοῦσαν, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε ᾽ 

ςε ϑΉΥΝΝ Υ Ν ς ’ὔ ΔΉ {5 8}) 

ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὸς ὑπερφίαλος καὶ ἀπηνῆς. 

Ἢ ῥα, καὶ ᾿Αντιλόχοιο Νοήμονι δῶκεν ἑταίρῳ 

ἵππον ἄγειν: ὁ δ᾽ ἔπειτα λέβηθ᾽ ἕλε παμφανόωντα. 
“ “ Μηριόνης δ᾽ ἀνάειρε δύω χρυσοῖο τάλαντα 

’ὔ 2 7ὔ 

τέτρατος, ὡς ἔλασεν. πέμπτον δ᾽ ὑπελείπετ᾽ ἀεθλον, 
3 ΄- Ν ἀμφίθετος φιάλη: τὴν Νέστορι δῶκεν ᾿Αχιλλεὺς 

2 σ΄ ᾿ ἰ Ἀργείων ἀν᾽ ἀγῶνα φέρων, καὶ ἔειπε παραστάς" 
“τῇ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο, γέρον, κειμήλιον ἔστω, 

΄ ’ 5 ΕῚ Ν 2 ϑΌΝΕΝ 
Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ᾽ ἔμμεναι" οὐ γὰρ ἐτ᾽ αὐτὸν 
5, δ Μ᾽ ὄψῃ ἐν ᾿Αργείοισι' δίδωμι δέ τοι τόδ᾽ ἄεθλον 

» 3 ἊΝ ’, ΄ 5. Ν ζ αὔτως" οὐ γὰρ πύξ γε μαχήσεαι, οὐδὲ παλαίσεις, 

593 ἀπαιτ- ἀκ Ν! 1 ν83 Ἐπι5ι. ὅο4 νεοίη] νόημα ΔηίΠ,. 
ὅοβ ὕστερον ν.]. 5ΑΑΤ΄: βέλτερον Ὁ 5’ ἂν ΔΤ 
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ϑις δ αι γι, 9 9 Ν 5 Ἧ Φ.Ν ’ 

οὐδ᾽ ἐτ᾽ ἀκοντιστὺυν ἐσδύσεαι, οὐδὲ πόδεσσι 
͵ " Ν Ν Ν “- » 7, 2) 

θεύσεαι' ἤδη γὰρ χαλεπὸν κατὰ γῆρας ἐπείγει. 
ὰ ϑΌΞΕΝ 5 Χ 7 ς 5) ζ ΄, ὥς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει" ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων, 

᾽ὔ 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 625 
ΧΦ 4 , 7 ΄- 

“ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, τέκος, κατὰ μοῖραν ἔειπες" 
2 Ν ον ὯΝ “ ,ὔἹ ’, ὅς 7 - 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἔμπεδα γυῖα, φίλος, πόδες, οὐδέ τι χεῖρες 
Ν 3 4 5 ΠΡ 5) ζ 
ὥμων ἀμφοτέρωθεν ἐπαΐσσονται ἐλαφραί. 
ΜᾺ ἃ ς Ἧ, ᾽ὔ “ " Μμ 

εἴθ ὃς ἡβώοιμι βίη τε μοι ἐμπεδος εἴη 
ςε ε ’, 7ὔ ον 3, 7 ; 2 ᾿ 

ὡς ὅποτε κρείοντ Αμαρυγκέα θάπτον Ε;πειοὶ 630 

Βουπρασίῳ, παῖδες δὲ θέσαν βασιλῆος ἀεθλα' 
“Δ Υ , ς δὰ 3. ΠΝ , ᾽ » 3) ἡῸΟ 7. 5: π 
ἐνθ οὔ τίς μοι ὁμοῖος ἀνὴρ γένετ᾽, οὔτ᾽ ἄρ Ἐπειῶν 

οὔτ᾽ αὐτῶν Πυλίων οὔτ᾽ Αἰτωλῶν» μεγαθύμων. 

πὺξ μὲν ἐνίκησα Κλυτομήδεα, ἼἬνοπος υἱόν, 

᾿Αγκαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώνιον, ὅς μοι ἀνέστη: 635 
͵ 

Ἴφικλον δὲ πόδεσσι παρέδραμον ἐσθλὸν ἐόντα, 

δουρὶ δ᾽ ὑπειρέβαλον Φυλῆά τε καὶ Πολύδωρον. 
» , ΦΝ, ΄ 2 ᾽ὔ 

οἴοισίν μ᾽ ἵπποισι παρήλασαν ᾿Ακτορίωνε, 
7 ’ ’ ᾿} “ " χε 

πλήθει πρόσθε βαλόντες, ἀγασσάμενοι περὶ νίκης, 

οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ᾽ αὐτόθι λείπετ᾽ ἄεθλα. 6.0 
«ε ϑαυίϑηον. 9 “ 7, ε Ν " ς ’ 

οἱ δ᾽ ἀρ ἔσαν δίδυμοι: ὁ μὲν ἔμπεδον ἡνιόχευεν, 
" ε ’» Ὁ) ε 3... δ Γ᾿ 7 

ἔμπεδον ἡνιόχευ᾽, ὁ δ᾽ ἄρα μάστιγι κέλευεν. 

ὥς ποτ᾽ ἔον'" νῦν αὖτε νεώτεροι ἀντιοώντων 
Ν Ψ 5. ΕΝ Ν Ν ΄ “- π᾿ ἔργων τοιούτων; ἐμὲ δὲ χρὴ γήραϊ λυγρῷ 

᾿ ’ 3 3, 7, « ἶξ 6 

πείθεσθαι, τότε δ᾽ αὖτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν. 45 

ἀλλ᾽ ἴθι καὶ σὸν ἑταῖρον ἀέθλοισι κτερέϊζε. 
“- ΣΊΤΩΝ ’, 7 7ὔ , γι τοῦτο ὃ ἐγὼ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ἦτορ, 

“ οι 7 5 [, Ὁ) ΄ 7 

ὥς μευ ἀεὶ μέμνησαι ἐνηέος, οὐδέ σε λήθω 

622 ἐσδύσεαι ΑΥ. (σχεδὺν ἅπασαι), νυΐρ. : ἐνδύσεαι Ὁ οἾΚΑ ΝΊ 4]. : 
ὑποδύσεαι Ὁ) 1,15 623 ἐπείγει « Α Ὁ 1.131.1.9Ν1 δ ντνεν νἘ Ἧι: : 
ἔπεισιν ναῖρ. : ἱκάνει ἌΡῬᾳῸ [16 γ82; ὀπάζει ΚΤ : μ8ε ἔγεβ νν. 1]. ἴπ ἃ 

625 ἀγόρευε Ῥᾳ: μετηύδα ΜΝ" 628 ἀπαΐσσονται Ὁ Ῥα Ν᾽" ν.]. 
ΔΡ. Επϑί. 634 Οἴνοπος ΞᾺ» ( Ο {0135 Τ Κ832, εἷ(. ΡΙας. αυδεβέ. σοην. 
639: Φαίνοπος ἈΠεΐ. δ5Υ. ν11. 728 635 πάλην Ατ. ἢ Με 
639 ἀγασσαμένω ν. 1. αηί. ὅ4ο αὐτόθι Ρ Κρᾳο 5 γ; αὐτόφι 

Δτ. νυΐρ. 



585.  ΤΑΤΆΝΟΣ ΜῈ 

“Ἂ Ὁ 7 νυ 5}, “ 9.9 “ 

τιμῆς ἧς τέ μ' ἔοικε τετιμῆσθαι μετ᾽ ᾿Αχαιοῖς. 
Ν Ν Ν “ ΒΌΠΣ Ν , , “ 39) σοὶ δὲ θεοὶ τῶνδ᾽ ἀντὶ χάριν μενοεικέα δοῖεν. ύ5ο 

Ως φάτο, Πηλεΐδης δὲ πολὺν καθ᾽ ὅμιλον ᾿Αχαιῶν 
ὕ[ 3 3 Ν Ϊὸ 2 ων 3 ’ εἰ 
ῳχέτ, ἐπεὶ πάντ αἷνον ἐπέκλυε Νηλεῖδαο. 

Ὁ ἶΝ ες , 2 “ “ 5} αὐτὰρ ὁ πυγμαχίης ἀλεγεινῆς θῆκεν ἄεθλα" 

ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κατέδησ᾽ ἐν ἀγῶνι 

ἑξέτε᾽ ἀδμήτην, ἥ τ’ ἀλγίστη δαμάσασθαι: 655 

τῷ δ᾽ ἄρα νικηθέντι τίθει δέπας ἀμφικύπελλον. 
“ 9.05 Ν Ν “- 3) 3 , Υ͂ 

στῆ ὃ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν" 

“᾽Ατρεΐδη τε καὶ ἄλλοι ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί, 
3} ᾽’ δὰ “ ΤᾺ [τά ϑυ 

ἀνὸρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὦ περ ἀρίστω, 
Ν ΜΝ Δ, 705 ,, Ν κυ , 9.5» ᾽ 

πὺξ μάλ᾽ ἀνασχομένω πεπληγέμεν" ᾧ δέ κ᾿ ᾿Απόλλων ὅόο 
δώ » ’ δὲ ἰξ ΖΝ » ῃ καμμονίην, γνώωσι δὲ πάντες ᾿Αχαιοί, 
ε ’ὔ Ν ἡ ’ , 

ἡμίονον ταλαεργὸν ἄγων κλισίηνδε νεέσθω" 
δος ε ἣ ,ὔ “ 2 ζ 393 

αὐτὰρ ὃ νικηθεὶς δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον. 
ἃ 5 5) » 3 3: 3 δέου ΑΝ 3.., , ὡς ἔφατ᾽, ὄρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ ἀνὴρ ἡὔῦς τε μέγας τε 

εἰδὼς πυγμαχίης, υἱὸς Πανοπῆος ᾿Επειός, 665 
ε ες , ΄“- ’ὔ 

ἅψατο δ᾽ ἡμιόνου ταλαεργοῦ φώνησέν τε: 
ὦ » Ὡ , »» 3 ’ ἄσσον ἴτω ὃς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον" 

ἡμίονον δ᾽ οὔ φημί τιν᾽ ἀξέμεν ἄλλον ᾿Αχαιῶν 
-“ “ 3 2 Ἂν ΝΜ, “3, 3, πυγμῇ νικήσαντ΄, ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος. 

Ὁ 9 ἣν Ο 593 ΓΚ ὅθ. ἢ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ᾽ ἄρα πως ἦν 670 

ἐν πάντεσσ᾽ ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσθαι. 
ες. Ν 5) ΄ Ν Ν Ν ,ὔ “ ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 
3 ἊΝ ’ ( ὦ ζ 9.η.9, ΥΩ Ι ἀντικρὺ χρόα τε ῥήξω σύν τ᾽ ὀστέ᾽ ἀράξω. 

κηδεμόνες δέ οἱ ἐνθάδ᾽ ἀολλέες αὖθι μενόντων, 

οἵ κέ μιν ἐξοίσουσιν ἐμῆς ὑπὸ χερσὶ δαμέντα." 675 ὴ [ μῃ ΧΕρ μ ἢ 
ὰ " 3 ε 2.» γ ’ ἌΤΌΝ δὲ: ἐνῇ “ ὡς ἐφαθ', οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

2 Ων Εὐρύαλος δέ οἱ οἷος ἀνίστατο, ἰσόθεος φώς, 

ὅ49 ᾿Αχαιούς Ὁ 1.19 Ψ1ΞῈ 4]., εξ. ΔΡΟ]]. εχ. ἴῃ Τιμήν 653 ἄεθλον 
ῬᾶθὨἾΙΡαᾳ Β Ὁ 8]. 657 ἀνθρώποισιν Ὁ)" 658 ᾿Ατρεῖδαί )" 
ἈΡ0ὶ,,.6 Μὅ νὅ ἀριστῆες Παναχαιῶν 1) Οὕ 662 φερέσθω Ὁ)" Ὁ" 
ΟΥΦΑΒΤΊΝΙΒ νι 672 τὸ δὲ καὶ] καὶ μὴν Ῥ5 Ὁ 19 (αν.) 1: νὴ 

γὙρ. ἃ 



99. ΤἉΤΑΆΛΟΣ  Ψ 

Μηκιστῆος υἱὸς Γαλαϊονίδαο ἄνακτος, 

ὅς ποτε Θήβασδ᾽ ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο 

ἐς τάφον' ἔνθα δὲ πάντας ἐνίκα Καδμείωνας. 
τὸν μὲν Τυδεΐδης δουρικλυτὸς ἀμφεπονεῖτο 

θαρσύνων ἔπεσιν, μέγα δ᾽ αὐτῷ βούλετο νίκην. 
΄“- , ς - , ΣΌΣ: , 

ζῶμα δέ οἱ πρῶτον παρακαββαλεν, αὐτὰρ ἔπειτα 

δῶκεν ἱμάντας ἐὐτμήτους βοὸς ἀγραύλοιο. 
Ν Ν 7 7 3 , 5) “- 

τὼ δὲ ζωσαμένω βήτην ἐς μέσσον ἀγῶνα, 

ἄντα δ᾽ ἀνασχομένω χερσὶ στιβαρῇσιν ἅμ᾽ ἄμφω χομένω χερ ρῇσιν ἅμ᾽ ἄμ 
Ψ, ΕΣ τ Ν 7 “ “ » 

σύν ῥ᾽ ἔπεσον, σὺν δέ σφι βαρεῖαι χεῖρες ἐμιχθεν. 

δεινὸς δὲ χρόμαδος γενύων γένετ᾽, ἔρρεε δ᾽ ἱδρὼς 

πάντοθεν ἐκ μελέων" ἐπὶ δ᾽ ὄρνυτο δῖος ᾿Επειός, 
’ Ἂς , 7.. 91 5.4...9.. 0.9}. Ν 

κόψε δὲ παπτήναντα παρηϊον" οὐδ᾽ ἂρ ἐτι δὴν 

ἑστήκειν' αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιμα γυῖα. 

ὡς δ᾽ ὅθ᾽ ὑπὸ φρικὸς Βορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς 
θίν᾽ ἐν φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν, 
ἃ Ν 3 , 3 ϑιτό νας 7 3 Ν 

ὡς πληγεὶς ἀνέπαλτ᾽ αὐτὰρ μεγάθυμος ᾿Επειὸς 

χερσὶ λαβὼν ὥρθωσε'" φίλοι δ᾽ ἀμφέσταν ἑταῖροι, 
“ 9} 5. ὩΣ “ 5) Ἢ ’, οἵ μιν ἄγον δι᾿ ἀγῶνος ἐφελκομένοισι πόδεσσιν 
- Ν ’, , , 5Ὲ ΠΕ ΑΒΑΠΛ 

αἷμα παχὺ πτύοντοα, κάρη βάλλονθ᾽ ἑτέρωσε" 

κὰδ δ᾽ ἀλλοφρονέοντα μετὰ σφίσιν εἶσαν ἄγοντες, 
᾿] ἊΝ 2 3 ’ 7 2 ᾽7ὔ 

αὐτοὶ δ᾽ οἰχόμενοι κόμισαν δέπας ἀμφικύπελλον. 

Πηλεΐδης δ᾽ αἷψ᾽ ἄλλα κατὰ τρίτα θῆκεν ἄεθλα, 

δεικνύμενος Δαναοῖσι, παλαισμοσύνης ἀλεγεινῆς, 
“- Ν Χ 7 ᾽ὔ Ὁ ΟἹ 7 

τῷ μὲν νικήσαντι μέγαν τρίποδ᾽ ἐμπυριβήτην, 

τὸν δὲ δυωδεκάβοιον ἐνὶ σφίσι τῖον ᾿Αχαιοί: 
3 Ν ἊΝ 7 ζΣ »ο) Ὁ 2) ,7 Υ͂ 
ἀνδρὶ δὲ νικηθέντι γυναῖκ ἐς μέσσον ἔθηκε, 

πολλὰ δ᾽ ἐπίστατο ἔργα, τίον δέ ἑ τεσσαράβοιον. 
“ 2 3 Ν Ν “ 5) 3 ᾿ 5 

στῆ ὃ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν" 

679 Θήβας Ῥ'" ΘοΝΙΝΕΟῦνΝΙ 68ο αὐτόθεν 1.15 Χ13 

68ο 

685 

όρο 

695 

7οο 

7095 

6092 ὑπαὶ 
ῥιπῆς ν.]. κηΐ. 6035 ἐν] ἐπὶ ὁ 118 Μι0ὺ ΝΈ ν!8 μέλαν] μέγα 
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95. ἸΛΙΆΔΟΣ Ὁ 

““ ὄρνυσθ᾽ οἱ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθον.᾽ 
ἃ ὯΝ 4 

ὡς ἔφατ᾽, ὦρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας, 

ἃν δ᾽ Ὀδυσεὺς πολύμητις ἀνίστατο, κέρδεα εἰδώς. 

ζωσαμένω δ᾽ ἄρα τώ γε βάτην ἐς μέσσον ἀγῶνα, 
2 Ν 5. 5 ’, 4 Ν “ 

ἀγκὰς δ᾽ ἀλλήλων λαβέτην χερσὶ στιβαρῇσιν 
ς (}}..3}.. ΟἹ ’ ’ὔ Ν Μ ΄ 

ὡς ὅτ᾽ ἀμείβοντες, τοὺς τε κλυτὸς ἤραρε τέκτων 

δώματος ὑψηλοῖο, βίας ἀνέμων ἀλεείνων. 

τετρίγει δ᾽ ἄρα νῶτα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν 
ε ΄ “- Ν Ν ’ (ς ὑλ « ’ ἑλκόμενα στερεῶς" κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρώς, 

δ Ν ’ 5} Ν , Ν Μ 

πυκναὶ δὲ σμωώδιγγες ἀνὰ πλευρὰς τε καὶ ὦμους 
“ἢ » 2 , ε Ν κ3 31ῸΝ αἵματι φοινικόεσσαι ἀνέδραμον" οἱ δὲ μάλ᾽ αἰεὶ 

νίκης ἱέσθην τρίποδος πέρι ποιητοῖο" 

οὔτ᾽ ᾿Οδυσεὺς δύνατο σφῆλαι οὔδει τε πελάσσαι, 

οὔτ᾽ Αἴας δύνατο, κρατερὴ δ᾽ ἔχεν ὃς ᾿Οδυσῆος. 
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἀνίαζον ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς, 

δὴ τότε μιν προσέειπε μέγας Τελαμώνιος Αἴας" 
ἣν ’ , “᾿ 

““ διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν Ὀδυσσεῦ, 
" 3)... Ὁ [ 3 ΑΙ Π ΟΘΑΎΝΥΝ, , Ν, 3 3. Ν , 37) 

ἢ μ᾽ ἀναειρ,, ἢ ἐγὼ σέ" τὰ ὃ αὖ Διὶ παντα μελήσει. 

“Ὡς εἰπὼν ἀνάειρε' δόλου δ᾽ οὐ λήθετ᾽ ᾿Οδυσσεύς" 
ΨΩ ΠΡΝΝ ’ , [ά , Ν “ 

κόψ ὄπιθεν κώληπα τυχών, ὑπέλυσε δὲ γυῖα, 
Ν ἈΝ 

κὰδ δ᾽ ἔβαλ᾽ ἐξοπίσω: ἐπὶ δὲ στήθεσσιν ᾿Οδυσσεὺς 

κάππεσε' λαοὶ δ᾽ αὖ θηεῦντό τε θἀμβησάν τε. 

δεύτερος αὖτ᾽ ἀνάειρε πολύτλας δῖος ᾿Οδυσσεύς, 
’, 23. Κ᾽ Ν 5 Ν ’ 3. 3. 9, Ἐν. 9, 

κίνησεν ὃ ἄρα τυτθὸν ἀπὸ χθονός, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἄειρεν, 
2 Ν ’ ΘΥΕΨΕΝ, Ν Ν ἵ ᾿Ὰ ἐν δὲ γόνυ γνάμψεν" ἐπὶ δὲ χθονὶ καάππεσον ἄμφω 

’, 3 ’’ “ Ν ’, 
πλησίοι ἀλλήλοισι, μιάνθησαν δὲ κονίῃ. 

’, ὔ Ν ’ 3 .«Κ καί νύ κε τὸ τρίτον αὖτις ἀναΐξαντε πάλαιον, 
Ν , 

εἰ μὴ ᾿Αχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ κατέρυκε" 
5] “ 

“μηκέτ᾽ ἐρείδεσθον, μηδὲ τρίβεσθε κακοῖσι" 

νίκη δ᾽ ἀμφοτέροισιν: ἀέθλια δ᾽ ἴσ᾽ ἀνελόντες 
, 2 39 ἐρχεσθ᾽, ὄφρα καὶ ἄλλοι ἀεθλεύωσιν ᾿Αχαιοί. 
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995. ἸΛΙΑΑΘΣ  Ψ 

Ως ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδὲ πίθοντο, 
ΨΥ ΒΞ 7 ΄ ΄ “ 

καί ῥ᾽ ἀπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτῶνας. 
Πηλεΐδης δ᾽ αἷψ᾽ ἄλλα τίθει ταχυτῆτος ἄεθλα, 

ἀργύρεον κρητῆρα, τετυγμένον" ἕξ δ᾽ ἄρα μέτρα 
,ὔ 3 Ν ῇ 5 ζι [43 5 3 “" χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν 

πολλόν, ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν, 
’ὔ 3. ν᾽ Μ ΟΣ ΞΡ Ὁ) ΄ ᾽, 

Φοίνικες δ΄ ἄγον ἄνδρες ἐπ᾿ ἠεροειδέεα πόντον, 
“-“ ’ὔ σ΄ 

στῆσαν δ᾽ ἐν λιμένεσσι, Θόαντι δὲ δῶρον ἔδωκαν" 

υἷος δὲ Πριάμοιο Λυκάονος ὦνον ἔδωκε 
’, ο᾽ “.. 3 ᾽ὔ » 

Πατρόκλῳ ἡρωὶϊ ᾿Ιησονίδης Ἐύνηος. 
δ “ 4 π᾿ “ καὶ τὸν ᾿Αχιλλεὺς θῆκεν ἀέθλιον οὗ ἑτάροιο, 

ὩΨ Σ ’ Ν “- ΄ 

ὃς τις ἐλαφρότατος ποσσὶ κραιπνοῖσι πελοιτο" 

δευτέρῳ αὖ βοῦν θῆ Ξ ὶ πίονα δημῷ ρᾳ ν θῆκε μέγαν καὶ πίονα δημῷ, 
ε , Ν “- ἌΣ 

ἡμιτάλαντον δὲ χρυσοῦ λοισθηϊ ἔθηκε. 
“ 3. ν.5 ἊΝ Ν “ » 3 ζ, Υ͂ στῆ ὃ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν" 

“ ὄρνυσθ᾽ οἱ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε." 

ὡς ἔφατ᾽, ὄρνυτο δ᾽ αὐτίκ᾽ ᾿Οἱλῆος ταχὺς Αἴας, 

ἂν δ᾽ ᾿Οδυσεὺς πολύμητις, ἔπειτα δὲ Νέστορος υἱὸς 

᾿Αντίλοχος" ὁ γὰρ αὖτε νέους ποσὶ πάντας ἐνίκα. 
Ν ν ὔ ’ ἊΣ Ἧ 4.2.9 »ὥ 

στὰν δὲ μεταστοιχί: σήμηνε δὲ τέρματ᾽ ᾿Αχιλλεύς. 

τοῖσι δ᾽ ἀπὸ νύσσης τέτατο δρόμος: ὦκα δ᾽ ἔπειτα 
“ »,. 9 .“. [ “- 

ἐκφερ᾽ ᾿Οἰἱλιάδης: ἐπὶ δ᾽ ὄρνυτο δῖος Ὀδυσσεὺς 
4 Ὁ) «ς “ ,ὕ ν “5.5.5 

ἄγχι μαλ΄, ὡς ὅτε τίς τε γυναικὸς ἐὐζώνοιο 
͵ 

στήθεός ἐστι κανών, ὅν τ᾽ εὖ μάλα χερσὶ τανύσσῃ 
΄ 3 πηνίον ἐξέλκουσα παρὲκ μίτον, ἀγχόθι δ᾽ ἴσχει 

’, ἃ 3 7 ᾽ στήθεος' ὡς ᾿Οδυσεὺς θέεν ἐγγύθεν, αὐτὰρ ὄπισθεν 
» Ἄ ἴον 

ἴχνια τύπτε πόδεσσι πάρος κόνιν ἀμφιχυθῆναι' 
ἊΝ 3 “ “. “- 

κὰδ δ᾽ ἄρα οἱ κεφαλῆς χέ᾽ ἀὐτμένα δῖος ᾿δυσσεὺς 
ἌΝ ἘΠ ᾽ὔ 

αἰεὶ ῥίμφα θέων: ἴαχον δ᾽ ἐπὶ πάντες ᾿Αχαιοὶ 
᾽ὔὕ ’, ’ 

νίκης ἱεμένῳ, μάλα δὲ σπεύδοντι κέλευον. 

150 καὶ] κατὰ ν. 1. ἴπ Α 1353 πειρήσεσθον Ζεπ. Ὃ 5 ΡΊ ΡΙ 
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23. ἸΛΙΑΔΟΣ Ψ 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον, αὐτίκ᾽ ᾽Οδυσσεὺς 
εὔχετ᾽ ᾿Αθηναίῃ γλαυκώπιδι ὃν κατὰ θυμόν" 

“κλῦθι, θεά, ἀγαθή μοι ἐπίρροθος ἐλθὲ ποδοῖιν.᾽ 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τοῦ δ᾽ ἔκλυε Παλλὰς ᾿Αθήνη, 
γυῖα δ᾽ ἔθηκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθεν. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλον ἐπαΐξασθαι ἄεθλον, 

ἔνθ᾽ Αἴας μὲν ὄλισθε θέων---βλάψεν γὰρ ᾿Αθήνη--- 

τῇ ῥα βοῶν κέχυτ᾽ ὄνθος ἀποκταμένων ἐριμύκων, 

οὺς ἐπὶ Πατρόκλῳ πέφνεν πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
2 3 , “ ,ὔ ἐφ ο ς 
ἐν ὃ ὄνθου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνὰς τε" 

ζω Δἴ. ἄλλο. 0.9 ἐ ᾽ “ 3 ’ 

κρητὴρ αὖτ᾽ ἀνάειρε πολύτλας δῖος Οδυσσεύς, 

ὡς ἦλθε φθάμενος: ὃ δὲ βοῦν ἕλε φαίδιμος Αἴας. 
“ ΑΝ ΄ Ν δὰ Υ͂ Ν 2 Ἄ 

στῆ δὲ κέρας μετὰ χερσὶν ἔχων βοὸς ἀγραύλοιο, 
ἢ’ 3 ’, Ν 3.9 , Υ̓͂ 

ὄνθον ἀποπτύων, μετὰ ὃ Αργείοισιν ἔειπεν" 

“ὦ πόποι, ἢ μ᾽ ἔβλαψε θεὰ πόδας, ἢ τὸ πάρος περ 
’ὔ ἃ 3  .ο ’, λαὸ) Ὁ) ζ 39 

μήτηρ ὡς ᾿Οδυσῆϊ παρίσταται ἠδ᾽ ἐπαρήγει. 
ἃ Ν - Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν. 

᾿Αντίλοχος δ᾽ ἄρα δὴ λοισθήϊον ἔκφερ᾽ ἄεθλον 
(ἡ Ἂ “ 9 2 ’ὔ’ ΝΥ 

μειδιόων, καὶ μῦθον ἐν Αργείοισιν ἔειπεν" 
«ς 5. 9, 32 ϑο - ’ὔὕ ε Υ Ν. “ 

εἰδόσιν ὕμμ ἐρέω πᾶσιν, φίλοι, ὡς ἔτι καὶ νῦν 

ἀθάνατοι τιμῶσι παλαιοτέρους ἀνθρώπους. 

Αἴας μὲν γὰρ ἐμεῖ᾽ ὀλίγον προγενέστερός ἐστιν, 
οὗτος δὲ προτέρης γενεῆς προτέρων τ᾽ ἀνθρώπων" 
5) 4 4 7 3 ΥΝ 2 , ἊΝ ὠμογέροντα δέ μίν φασ᾽ ἔμμεναι" ἀργαλέον δὲ 

ποσσὶν ἐριδήσασθαι ᾿Αχαιοῖς, εἰ μὴ ᾿Αχιλλεῖ.᾽ 
“Ὡς φάτο, κύδηνεν δὲ ποδώκεα Πηλεΐωνα. 

τὸν δ᾽ ᾿Αχιλεὺς μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπεν" 
«ς 5 ’ὔ 3 3 "2 , 5 ’ “5 

Αντίλοχ΄, οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος, 
9 ε 9 Ν ΚΟΥ ΟΣ 7 39 

ἀλλὰ τοι ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιθήσω. 

Ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων. 
αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος 
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59: ΠΑ Σ ἡ Ψ 

θῆκ᾽ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ᾽ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν, 
Ἅ 7 εἴ “ 5 ᾽ 

τεύχεα Σαρπήδοντος, ἃ μιν [Ἰάτροκλος ἀπηύρα. 8οο 
“Ὄ ἌΘΠΝ Χ Ν “ 5 3 ΄ Υ͂ 

στῆ δ᾽ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔειπεν" 
.ς ν ᾽ὔ Ν “ γι “ 3 πὰ ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὦ περ ἀρίστω, 

τεύχεα. ἑσσαμένω, ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε, 

ἀλλήλων προπάροιθεν ὁμίλου πειρηθῆναι. 
ς ,ὕ ,ὔ ᾽ 3 ἢ ’ , μ ὁππότερός κε φθῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλόν, 805 

΄, 3.5 γ , 3. ,9) ΝΝ ἣ Ὁ 

ψαύσῃ ὃ ἐνδίνων διὰ τ᾽ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα, 

τῷ μὲν ἐγὼ δώ δε φά ον ἃ ηλ ᾧ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον 
Χ .« Ν Ν 3 “- 2 ΄ καλὸν Θρηΐκιον, τὸ μὲν ᾿Αστεροπαῖον ἀπηύρων" 

͵ὔ ὃ 5 ’, ξ 7.. “ [ θ ᾿ 

τεύχεα δ᾽ ἀμφότεροι ξυνήϊα ταῦτα φερέσθων 

καί σῴιν δαῖτ᾽ ἀγαθὴν παραθήσομεν ἐν κλισίησιν.᾽" 810 ὧν γ ρ "": ἐὐ ἀν κν 
ἃ Ν Ὁ τ ϑ 15, 7 ᾿ 
Ὡς ἔφατ᾽, ὦρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας, 

ἂν δ᾽ ἄρα Τυδείδης ὦρτο, κρατερὸς Διομήδης. 
« 0.5 Ν ν «ε δ ε γγ, Ἅ 

οἱ ὃ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρηχθησαν, 

ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι, 
δεινὸν δερκομένω" θάμβος δ᾽ ἔχε πάντας ᾿Αχαιούς. 815 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

Ν Ν 2 7... Ν ὮΝ Ν ς ΄ 

τρὶς μὲν ἐπήϊξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὁρμήθησαν. 
μὴ »] ΥΨ Ν Υ̓͂ Ὁ ΄, Ἷ 5} ὌΧ 2 ἔνθ᾽ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην 

νύξ᾽, οὐδὲ χρό᾽ ἵκανεν: ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηξ' 
Τυδεΐδης δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο 820 

αἰὲν ἐπ᾽ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκῇ χένι κῦρε φαε ρὸς ῇ. 
Χ φο 1..69 » 7] 3 Ν καὶ τότε δὴ ῥ᾽ Αἴαντι περιδείσαντες Ἀχαιοὶ 

παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέθλια ἴσ᾽ ἀνελέσθαι. 
3. οἰ ὦ ἴω 7 Ἷ [κέ 

αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως 

σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐὐτμήτῳ τελαμῶνι. 825 
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99. ΔΤ 

Αὐτὰρ Πηλεΐδης θῆκεν σόλον αὐτοχόωνον, 
ὃν πρὶν μὲν ῥίπτασκε μέγα σθένος ᾿Ηετίωνος" 

, ᾽, “ 

ἀλλ᾽ ἤτοι τὸν πέφνε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
Ν 3. ΦΟΥ ,, Ν 5" 

τὸν ὃ ἂγετ᾽ ἐν νήεσσι σὺν ἄλλοισι κτεάτεσσι. 
“ 3. 15 Ν Ν “- “ 2 ,ὔ , 

στῇ ὃ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἐειπεν" 
«»ν ") ἃἁ Ν 7 δεν, γ 

ὄρνυσθ᾽ οἱ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε. 
» « Ν Ἃ - ’ ᾽ὔ 5 ’ὔὕ 

εἴ οἱ καὶ μάλα πολλὸν ἀπόπροθι πίονες ἀγροΐί, 

ἕξει μιν καὶ πέντε περιπλομένους ἐνιαυτοὺς 
4 χρεώμενος" οὐ μὲν γάρ οἱ ἀτεμβόμενός γε σιδήρου 

Ν ΙΝ» Ν Ὁ. 0 , 3 Ν ΄ 37 

ποιμὴν οὐδ᾽ ἀροτὴρ εἷσ᾽ ἐς πόλιν, ἀλλὰ παρέξει. 
ἃ 9 Ὧν 3 ὡς ἔφατ᾽, ὦρτο δ᾽ ἔπειτα μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 

δ το “ Ν ’ὔ ς , 

ἂἃν δὲ Λεοντῆος κρατερὸν μένος ἀντιθέοιο, 

ἃν δ᾽ Αἴας Τελαμωνιάδης καὶ δῖος ᾿Επειός. 

ἑξείης δ᾽ ἵσταντο, σόλον δ᾽ ἕλε δῖος ᾿Επειός, 
“- Ν 4 , Ἄν ΩΝ ’ 3 ’ὔ 

κε δὲ δινησας" γέλασαν δ᾽ ἐπὶ πάντες Αχαιοί. 

δεύτερος αὖτ᾽ ἀφέηκε Λεοντεύς, ὄζος "Αρηος" 

τὸ τρίτον αὖτ᾽ ἔρριψε μέγας Τελαμώνιος Αἴας, 
χειρὸς ἄπο στιβαρῆς, καὶ ὑπέρβαλε σήματα πάντων. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σόλον εἷλε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 
Ο’᾽ ζ 3... 9} 7 ’ 5) “2 

οσσον τίς τ΄ ἐρριψε καλαύροπα βουκολος ἀνήρ, 

ἡ δέ θ᾽ ἑλισσομένη πέτεται διὰ βοῦς ἀγελαίας, 
’ Ν 9 ΄ι [ς “ Ν Ν. ;ὔ 

τόσσον παντὸς ἀγῶνος ὑπέρβαλε" τοὶ δὲ βόησαν. 

ἀνστάντες δ᾽ ἕταροι Πολυποίταο κρατεροῖο 

νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἔφερον βασιλῆος ἄεθλον. 
ϑ ὐταν ς “ 7, 11 ἤὰ 

Αὐτὰρ ὁ τοξευτῇσι τίθει ἰόεντα σίδηρον, 
ἊΝ 5) ͵ὔ Ν ,ὕ ὔ Ἐλῦ ἧς ’ 

καὸ δ᾽ ἐτίθει δέκα μὲν πελέκεας, δέκα δ᾽ ἡμιπέλεκκα, 
5 ή ἱστὸν δ᾽ ἔστησεν νηὸς κυανοπρῴροιο 

τηλοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ἐκ δὲ τρήρωνα πέλειαν 
“ » “ ’ - 5, 1 5.5 ,, λεπτῇ μηρίνθῳ δῆσεν ποδός, ἧς ἂρ ἀνώγει 
, ἐπ Οτα , , , 

τοξεύειν ὃς μέν κε βάλῃ τρήρωνα πέλειαν, 

835 

849 

850 

855 

843 κδἰῇ. Ασ. (οἴ θ. 18ο, 192) πάντα ΒΡ α Δ" νι 1 Ἐπ, 4]. 
847 υπΊερπτζαἾἷτο Ρ.: 855 ψαμάθου 109 Ν! 1 : ψαμάθοιο » 3 

γιὸ ν18 854 πόδα ν. 1. ἀπέ. (ἔνιοι ὅ ΤῊ ἣν ἄρ᾽ 1Ο1.21,12; ἧς 
γὰρ ΡΈ ΡῚ! ΡΙΣ 1 ν.]. ἴθ Α : ὡς γὰρ ν. 1. απ. Ὁ Ὁ Δ] 



2383. ΛΙΑΔΟΣ Ψ 

’ ᾽ ἣ , 4...» , 
πάντας ἀειράμενος πελέκεας οἴκόνδε φερέσθω" 
ἁ , ’ὔ ’ὔ Μ « ͵ ὃς δέ κε μηρίνθοιο τύχῃ, ὄρνιθος ἁμαρτών, 
Ὁ Ὡς ἣν “ ε 3 » « 7 39 

ἥσσων γὰρ δὴ κεῖνος, ὃ δ᾽ οἴσεται ἡμιπέλεκκα. 

Ὃς ἔφατ᾽, ὦρτο δ᾽ ἔπειτα βίη Τεύκροιο ἄνακτος, 

ἃν δ᾽ ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐὺς ᾿Ιδομενῆος. 86ο 
κλήρους δ᾽ ἐν κυνέῃ χαλκήρεϊ πάλλον ἑλόντες, 

“- Ν “ 7 ͵ ϑ ον, ϑιν οἷΝ 

Τεῦκρος δὲ πρῶτος κλήρῳ λάχεν" αὐτίκα δ᾽ ἰὸν 

ἧκεν ἐπικρατέως, οὐδ᾽ ἠπείλησεν ἄνακτι 
3 “ ’ὔ (ἐγ 6 Ἂς ς ’ 

ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην. 
» Ν ε , Ι ε ’ 3.195 ,ὔ ἝΞ 
ὄρνιθος μὲν ἅμαρτε' μέγηρε γὰρ οἱ τό γ᾽ ᾿Απόλλων" 865 

οΥΣτος Ξε 7 θ τ λ Ν "ὃ “ δέδ Ὁ Ὁ) τ 
αὐτὰρ ὃ μήρινθον βάλε πὰρ πόδα, τῇ δέδετ᾽ ὄρνις 
39 Ν ΘΝ 9 ἈΝ 7 Ἂν 9.. ’ 

ἀντικρὺ ὃ ἀπὸ μήρινθον τάμε πικρὸς ὀϊστός. 
«ε ὯΝ Υ 3. "ο- Ν 3 ’ ε Ν ᾽ 

ἡ μὲν ἔπειτ᾽ ἤϊξε πρὸς οὐρανόν, ἣ δὲ παρείθη 
[4 ἃ “ οὐ ος 3 ’ 

μήρινθος ποτὶ γαῖαν' ἀτὰρ κελαδησαν ᾿Αχαιοί. 
’ὔ ϑυνν ᾽ὔ 3 Ἷ δὰ 

σπερχόμενος δ᾽ ἄρα Μηριόνης ἐξείρυσε χειρὸς 870 
ὰ 3) ἊΝ Ν 93.. ἃ Υ̓ Ἷ ε » 

τόξον: ἀτὰρ δὴ ὀϊστὸν ἔχεν πάλαι, ὡς ἴθυνεν. 

αὐτίκα δ᾽ ἠπείλησεν ἑκηβόλῳ ᾿Απόλλωνι 
5 ΄-“ ’ Θὴ Ν ε ’ 

ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην. 
“ δι ΔΘ Ν ,ὔ 9 7 7 

ὕψι δ᾽ ὑπὸ νεφέων εἶδε τρήρωνα πέλειαν" 

τῇ ῥ᾽ ὅ γε δινεύουσαν ὑπὸ πτέρυγος βάλε μέσσην 875 Πρ γ ΠΟΥ μ ν», 
2 Ν Ν “ , Ν Ν μιν 5). [4 
ἀντικρὺ δὲ διῆλθε βέλος" τὸ μὲν ἂψ ἐπὶ γαίῃ 

[ὦ ’ ’ ’ ΨΊΑΝ Ἂς ες »Μ 

πρόσθεν Μηριόναο πάγη ποδός" αὐτὰρ ἡ ὄρνις 
΄“ “ 7) ἱστῷ ἐφεζομένη νηὸς κυανοπρῴροιο 

3 ρλϑι, 0.9, [ ἊΝ Ν Ν Ν ζ αὐχέν᾽ ἀπεκρέμασεν, σὺν δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασθεν. 

ὠκὺς δ᾽ ἐκ μελέων θυμὸς πτάτο, τῆλε δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ 880 

κάππεσε" λαοὶ δ᾽ αὖ θηεῦντό τε θάμβησάν τε. 

ὅ56 κλισίηνδε θ΄ ὌΡ τι Νἠ Κϑξν, 1. 1π ἃ φέρεσθαι αἴ Μ8 05 13 
Δ 1 8» ΕἸ͵ΞΕ: Θ0η: ὁτῖ: . ᾽ στ πΘ : ν 8όο ποτὶ] 
προτὶ θ᾽ 9 8ηο-87: 

σπερχόμενος δ᾽ ἄρα Μηριόνης ἐπεθήκατ᾽ ὀϊστὸν 
τόξῳ" ἐν γὰρ χερσὶν (πᾶσιν 5 ΑἹ ἔχεν κ.τ.λ. 

Μ455.: ἐξείλετο τόξον Ϊ χερσίν, ἀτὰρ κιτιλ. Απίΐπι. ἐεδία 5 Α : ἐξείρυσε 
Τεύκρου | τόξον χερσὶ δ᾽ ὀϊστὸν ἔχεν κιτ.λ. Απίϊπι. ἰεπίε 5 Τ' 814 εἶδε] 
ιδι δε })}5: ἴδετο Ὁ5 Ὁ ἔπι ΝῚ νι γ16 4]. 875 τῇ] τήν 1.31.,..Μ10 9 
γρ. Μὶ 9 μέσσης ΒΟΊΙ.3 Μ|ὺῸ 5 018 γι 80; μέσσον ᾳ 5 

879 λίασσεν Ατ. Ὁ τ. τες. : λίασε 2: λιάσθη Νί455. Ῥ'" (λιάσθηι) 
Οϑ νν» 

ἨΟΜ. 11. 18-Ξ 17 



28. ἸΛΤΆΟΣ 

Ἀ 2 Ν ᾽ ’ ’ , Ε ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης πελέκεας δέκα πάντας ἄειρε, 
Τεῦκρος δ᾽ ἡμιπέλεκκα φέρεν κοίλας ἐπὶ νῆας. 

Αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος, 
κὰδ δὲ λέβητ᾽ ἄπυρον, βοὸς ἄξιον, ἀνθεμόεντα 
θῆκ᾽ ἐς ἀγῶνα φέρων" καί ῥ᾽ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν" 
«“Νι Ν ΘΝ .«᾿ ΜΌΝ Ψ 3 ΄ 
ἂν μὲν ἂρ ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων, 
«᾿ δύ, ’, Ι 5ἃ. 3 “- ἂν δ᾽ ἄρα Μηριόνης, θεράπων ἐὺς ᾿Ιδομενῆος. 

τοῖσι δὲ καὶ μετέειπε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
““᾿Ατρεΐδη" ἴδμεν γὰρ ὅσον προβέβηκας ἁπάντων 
ὈΣο) Οὐ , ἈΠ Τρ 5" » ἠδ᾽ ὅσσον δυνάμει τε καὶ ἥμασιν ἔπλευ ἄριστος" 

ἀλλὰ σὺ μὲν τόδ᾽ ἄεθλον ἔχων κοίλας ἐπὶ νῆας 

ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ ἥρωϊ πόρωμεν, 

εἰ σύ γε σῷ θυμῷ ἐθέλοις" κέλομαι γὰρ ἔγωγε. γε σῷ θυμξ μαι γὰρ ἔγωγε. 

885 

890 

Ἃς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων: 895 
δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον: αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως 
αλθυβίῳ κήρυκι δίδου περικαλλὲς ἄεθλον. 

882 ἄειρε) ἀέθλους }) 5 886 ῥήμονες ν.]. δηΐ. (ΡΙαῖ, φαδεδί. οοην. 
675 4) ΜΞ 892 οπ. 18 894 ἐθέλοις Ὅσο 6 τι α Δ Β αν! 
γ83 ; ἐθέλεις ἘσΊΡ τ Ὁ) ἢ τν 



ΙΛΙΑΔΟΣ Ω 

“ Ἁ “ 

Λῦτο δ᾽ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι 
2 κ ΡΣ ΠΡ ΜΆ Ν Ν ’, 7, ἐσκίδναντ᾽ ἰέναι. τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο 
“ “ “2 πῶς 3 Ν. 

ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι' αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
“ 7 « “ 9. 7 “ 

κλαῖε φίλου ἑτάρου μεμνημένος, οὐδὲ μιν ὕπνος 
“ [δ 3 ἌΝ 5 , δον, ΟΜ ὃ ἧρει πανδαμάτωρ, ἀλλ᾽ ἐστρέφετ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα, 5 

, “ 3... Πατρόκλου ποθέων ἀνδροτῆτά τε καὶ μένος ἠΐῦ, 
ον Ὁ τς ’ ζε Ν 3 πεῖναν Ν ῇ » 

ηὃ ὁπόσα τολύπευσε σὺν αὑτῷ καὶ πάθεν ἄλγεα, 

ἀνδρῶν τε πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων" 

τῶν μιμνησκόμενος θαλερὸν κατὰ δάκρυον εἶβεν, 

ἄλλοτ᾽ ἐπὶ πλευρὰς κατακείμενος, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε Ιο 

ὕπτιος, ἄλλοτε δὲ πρηνής" τοτὲ δ᾽ ὀρθὸς ἀναστὰς 
δινεύεσκ᾽ ἀλύων παρὰ θῖν ἁλός" οὐδέ μιν ἠὼς 

͵) [4 ε ΧΝ [᾿ 35. 3... 
φαινομένη λήθεσκεν ὑπεὶρ ἅλα τ΄ ηϊόνας τε. 
9 ,,, Φι Ὁ.9 Χ ᾽ὔ [ Ξ γε τςν 3 , [2 

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἐπεὶ ζεύξειεν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠκέας ἵππους, 

Ἕκτορα δ᾽ ἕλκεσθαι δησάσκετο δίφρου ὄπισθεν, 15 

τρὶς δ᾽ ἐρύσας περὶ σῆμα Μενοιτιάδαο θανόντος 
3, Φ.ΕΙΣΝς 7 7 ἊΝ , 3... .3ἢ αὖτις ἐνὶ κλισίῃ παυέσκετο, τὸν δέ τ᾽ ἔασκεν 

ΟῚ ’ 2 ’ ,ἷ “ ΘΝῸΞ ’ὔ 

ἐν κόνι ἐκτανύσας προπρηνέα' τοῖο ὃ ᾿Απόλλων 
ἊΣ Ξὰ ἣν Υ᾿ δὰ ΤΟ τ Θ}ος ἘΣ ,ὔὕ πᾶσαν ἀεικείην ἄπεχε χροὶ φῶτ ἐλεαίρων 

4 μιν) μὲν Ἀ 6-9 αἴῃ. Ατὶβέορῃ. Αγ. 6 ἁδροτῆτα ΜΊΜ"Ἐ 
ΜῈ Ῥᾷ Ρ12 ΡΠ ψ15 (κε οογγ. ἡ ἄλγη τ Ν!δ: ἔργα ν.]. απί. (αἱ δημώ- 
δει5) 8 περνῶν Ὦ 1.10 ΨΊ ; πειρῶν ῬΑΙΠΊΡΠΠ]15 12 πλωΐζοντ᾽ 
ἀλύοντ᾽ ἐπὶ θῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο εἰΐ. Ρ]αΐ. Κερ. 388 ἃ 11 τὸν δέ τ’ 
Ῥ᾽ γρ. 1: τόνδε δ᾽ Ηἀη. ςοπά. δέασκον αι. 5 ΒΤ 18 κονίῃ 
τανύσας Ὦ : κονίη ΤΟἷΣ ΝῚ τι 

7: 



94. ἹΛΙΆΑΔΟΣ ὦ 

καὶ τεθνηότα περ' περὶ δ᾽ αἰγίδι πάντα κάλυπτε 20 
΄ “ 4 - Ά ς , χρυσείῃ, ἵνα μή μιν ἀποδρύφοι ἑλκυστάζων. 

ὰ ς ΝΣ, ΒΟ “- δὺο ΄ Ὡς ὁ μὲν “Ἑκτορα δῖον ἀείκιζεν μενεαίνων" 
Ν 3.9 “ Ι Ν 3 ’ 

τὸν δ᾽ ἐλεαίρεσκον μάκαρες θεοὶ εἰσορόωντες, 
’ ., κλέψαι δ᾽ ὀτρύνεσκον ἐΐσκοπον ᾿Αργειφόντην. 

3 - “ ἠ - ἔνθ᾽ ἄλλοις μὲν πᾶσιν ἑήνδανεν, οὐδέ ποθ᾽ “Ἥρῃ 25 

οὐδὲ Ποσειδάων᾽ οὐδὲ γλαυκώπιδι κούρῃ, 
ἀλλ᾽ ἔχον ὥς σφιν πρῶτον ἀπήχθετο ἼΪλιος ἱρὴ 
καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ᾿Αλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης, 
δ )ὔ “ ε ,ὔ Ψ ὃς νείκεσσε θεάς, ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο, 

τὴν δ᾽ ἤνησ᾽ ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν 30 ὴν δ᾽ ἤνησ᾽ ἥ ρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. 
9 5. ΕΘ 05, “- ,ὔ 3. ΕΊΑ 
αλλ᾽ ὅτε δὴ ῥὶ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ὼς, 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος ᾿Απόλλων" 
’ “' 

“ σχέτλιοί ἐστε, θεοί, δηλήμονες" οὔ νύ ποθ᾽ ὑμῖν 
Ἔ Κλ6).ν. δὰ “ ον ΟΝ λ ζ Ἄ κτωρ μηρί᾽ ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε τελείων; 
τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι, 35 
δ 5:5 ἡ λό ἰδέ Ν Ν ἘΠ ΤΟ ΧΟ, ἡ τ᾿ ἀλόχῳ ἰδέειν καὶ μητέρι καὶ τέκεϊ ᾧ 

Ν ΄ δὰ, [ , ΤΣ καὶ πατέρι ΤΙριάμῳ λαοῖσί τε, τοί κέ μιν ὦκα 

ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσαιεν. 
5) 3 9 π', 3 “... ᾽ὔ { 3 ο) ’ 

αλλ΄ ὀλοῷ ᾿Αχιλῆϊ, θεοί, βούλεσθ᾽ ἐπαρήγειν, 
ὦ οὔ 5.ϑ. ἃ [ “ΠΝ 2) 7 Μ ’ δ 

ὁ οὔτ᾽ ἃρ φρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα 4 
Ν ΩΝ ὔ , 5. ὰ δ 3. γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ᾽ ὡς ἄγρια οἶδεν, 

“ ΦΙΣΡΕΣ Ν Ὁ Ιῥ ’ὔ ἈΣΤῊΝ ’ ΄“ ὅς τ᾽ ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ 
9 ζ “- “ “ “ εἴξας εἶσ᾽ ἐπὶ μῆλα βροτῶν, ἵνα δαῖτα λάβησιν" 

ὡς ᾿Αχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς 
’, [ 3. Ὁ 3 , ΄, ΦΙΚΩΝ ἢ 2. Ὁ γίγνεται, ἥ τ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησι. 45 
ψ μέλλει μέν πού τις καὶ φίλτερον ἄλλον ὀλέσσαι, 

20-21 αἰ. Ασ. 20 αἰγίδα... χρυσείην ΑΥ. 1.4 (αν.) ῬΈΡΙ5Τ 
καλύπτει 5 : καλύπτων Ἃ Ν! : κάλυψε ΝΜ! ν.]. ἴπ Α 235-30 δἰῇ. 
Ατ. εβίε ΒΤ 25-90 ἰεβέε ἃ 25 ενθ αλλοις μεν παντες επευ- 
φημήσαν Αχαιοι 018 26 ποσειδάονι, γὙρ. 553, 1,101,.7 γλαυκωπ 
εὐ ν κουρὴν Ὁ)" 28 ἀρχῆς ρ' νιν »Ὲ ν.]. ἴῃ Α - ΓΊοο 80 ἐρα- 
τεινήν ΟΣ 4]. : ἥ οἱ κεχαρισμένα δῶρ᾽ ὀνόμηνε ΑΓΙΙΞίορἢ. 411] ἀπέ. (τινὲς 
τῶν πολιτικῶν) ν.]. ἴθ Α 88 κτερίσειαν Ὅ1 Ἀ Ὺ ΝῚ Κγ82 ; κτερέουσιν )}3 

: 43 εἴξῃσ᾽ ν. 1. απί. 45 αἰ. Αγ. (Ξ- Ηδςβ5. Ορ. 318) ἠδ᾽) ἡ δ᾽ 
ν. 1, δηΐ. 



πο ΔΙΑ ΘΟΣ ὦ 

ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ καὶ υἱόν" 
ἀλλ᾽ ἤτοι κλαύσας καὶ ὀδυράμενος μεθέηκε" 

τλητὸν γὰρ Μοῖραι θυμὸν θέσαν ἀνθρώποισιν. 
Δ. θὺνς Φ 3.) ἢ “ 2 ὯΝ ᾽, 5, 3 ΄ 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ Ἕκτορα δῖον, ἐπεὶ φίλον ἦτορ ἀπηύρα, 50 
[χ 53) [, Ν ἕν ἐπ τρ) Υ ἢγς 7, 

ἵππων ἐξάπτων περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο φίλοιο 
ε, ᾿] Ἃ « ᾽ὔ , 3 7, Φ. 3 ἢ 

ἕλκει" οὐ μὴν οἱ τὸ γε κάλλιον οὐδέ τ΄ ἄμεινον. 

μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς" 
Ν, ἊΝ ἊΝ “ 5 ᾽ὔ ’, 3» 

κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων. 

Τὸν δὲ χολωσαμένη προσέφη λευκώλενος Ἥρη" 55 

“ εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος, ἀργυρότοξε, 

εἰ δὴ ὁμὴν ᾿Αχιλῆϊ καὶ Ἕκτορι θήσετε τιμήν. 
Ὁ Ν , ον: ἢ ) ’ 
Εκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζὸν" 

γῆ, Ἂς 3 ᾽’ 3 - ’ ἃ 55 ἘΝ ΠΝ, αὐτὰρ ᾿Αχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ 

θοέψα τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν, όο 

Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι φίλος γένετ᾽ ἀθανάτοισι. 
’ 3 5 [ 7ὔ 5) ΩΝ Ν “ 

πάντες δ᾽ ἀντιάασθε, θεοί, γάμου" ἐν δὲ σὺ τοῖσι 

δαίνυ᾽ ἔχων φόρμιγγα, κακῶν ἕταρ᾽, αἰὲν ἄπιστε." 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύ»" 

“Ἥρη, μὴ δὴ πάμπαν ἀποσκύδμαινε θεοῖσιν" 65 
ὅ ᾿ς Ν Ἦ 25) ἡ »} Ν Ἄδα 

οὐ μὲν γὰρ τιμὴ γε μί ἔσσεται: ἀλλὰ καὶ ᾿Ἑκτωρ 

φίλτατος ἔσκε θεοῖσι βροτῶν οἷ ἐν ᾿Ιλίῳ εἰσίν" 
ε Ν ΝΜ 3 ΟῚ Ν Μ 7 ε , ’ὔ’ 

ὡς γὰρ ἐμοιγ᾽, ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε δώρων. 
3 , ζ Ν ΡῚ ᾽ Ν ΘῈ, 

οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, 

λοιβῆς τε κνίσης τε; τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 70 
ἀλλ᾽ ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν---οὐδέ πη ἔστι---- , μ μ ἢ 

, 3 “ Ν “ 3 ε ΦΌΦΑ, 

λάθρῃ ᾿Αχιλλῆος θρασὺν “Εἰκτορα" ἢ γὰρ οἱ αἰεὶ 
4 7 ε “ 3 

μήτηρ παρμέμβλωκεν ὁμῶς νύκτας τε καὶ ἦμαρ. 

ἀλλ᾽ εἴ τις καλέσειε θεῶν Θέτιν ἄσσον ἐμεῖο, 

ὄφρα τί οἱ εἴπω πυκινὸν ἔπος, ὥς κεν ᾿Αχιλλεὺς 753 

48 ὀδυρόμενος 156 6 1 ταὶ τ Α τηδΓΡ΄. δ]. 53 νεμεσσηθέωμεν 
Ατ. : -θῶμεν ςοἀά. ν. δἰῃ. 5ΒΤ 58 μαζῶ ἢ 59 γένος ον 8:: 
πάϊς ν. 1. δηΐ. 63 δαίνυσ᾽ τὰ ᾳ αε ν32 64 τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθῆσας 
ν. 1. δπί. 711-73 αἰ. Ασ. τ ἐάσομεν] ἀμήχανον Απέϊπι. 
12 θρασὺν] νέκυν ἕκτορος ν.1. 5 Τ ἢ] εὖ ν. 1. ἀπί. 74 θέων αι. 
54: θέῶν Τ 



94. ἸΛΤΑΆΟΣ ὦ 

δώρων ἐκ Πριάμοιο λάχῃ ἀπό θ᾽ “Ἕκτορα λύσῃ." 
Ἃς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα, 

Ν ἊΝ νν ,ὔ 

μεσσηγὺς δὲ Σάμου τε καὶ ᾿Ιμβρου παιπαλοέσσης 

ἔνθορε μείλανι πόντῳ" ἐπεστονάχησε δὲ λίμν ρβεμ ὲ ΧΊ ΓΤ η- : 
ἡ δὲ μολυβδαίνῃ ἰκέλη ἐς βυσσὸν ὄρουσεν, οὐ τῦθο 

ἥ τε κατ᾽ ἀγραύλοιο βοὸς κέρας ἐμβεβαυῖα 
δ 3 - 53: δ 08 Ἅ “ ΄ ἔρχεται ὠμηστῇσιν ἐπ᾽ ἰχθύσι κῆρα φέρουσα. 
Ὄ δ κι ἈΠ τι , » ἡ ΣΥ 

εὗρε δ᾽ ἐνὶ σπῆϊ γλαφυρῷ Θέτιν, ἀμφὶ δ᾽ ἂρ᾽ ἄλλαι 
“ 5... ς ,, ε , ε ΡΜΊΑΝ [4 
ἥαθ᾽ ὁμήγερέες ἅλιαι θεαί: ἡ δ᾽ ἐνὶ μέσσῃς 

“ ’ Ὁ Ν 3 χ Ὡ ἜΝ 

κλαῖε μόρον οὗ παιδὸς ἀμύμονος, ὃς οἱ ἔμελλε 85 
’ 3.5 ’ 2 ’ Ψ ’ φθίσεσθ᾽ ἐν Τροίῃ ἐριβώλακι, τηλόθι πάτρης. 

3 “ 2. ε , , , ΡΥ Ζα  ἐτον ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις" 
“ὄρσο, Θέτι: καλέει Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδώς. 
τὴν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα: 

““τίπτε με κεῖνος ἄνωγε μέγας θεός; αἰδέομαι δὲ 90 
μίσγεσθ᾽ ἀθανάτοισιν, ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄκριτα θυμῷ. 
53 , 3.5 Ὁ) Ν δ Ψ » 35 εἶμι μέν, οὐδ᾽ ἅλιον ἔπος ἔσσεται, ὅττι κεν εἴπῃ. 
Ἃς ἄρα φωνήσασα κάἀλυμμ᾽ ἕλε δῖα θεάων 
’ “΄'ἰ Ω9 » ἵ 2 Υ̓ 

κυάνεον, τοῦ δ᾽ οὔ τι μελάντερον ἔπλετο ἐσθος. 

βῆ δ᾽ ἰέναι, πρόσθεν δὲ ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις 95 

ἡγεῖτ᾽- ἀμφὶ δ᾽ ἄρα σφι λιάζετο κῦμα θαλάσσης. 
3 Ν 35.»Μμ0ὄὄ 5 - 3 5) Ἀ 3... ’ὔ ἀκτὴν δ᾽ ἐξαναβᾶσαι ἐς οὐρανὸν ἀϊχθήτην, 

εὗρον δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην, περὶ δ᾽ ἄλλοι ἅπαντες 
-“ 9. ’ Ν ἌΝ 3.7 ἥαθ᾽ ὁμηγερέες μάκαρες θεοὶ αἰὲν ἐόντες. 
ἡ δ᾽ ἄρα πὰρ Διὶ πατρὶ καθέζεο, εἶξε δ᾽ ᾿Αθήνη. Ιοο 
Ἥρη δὲ χρύσεον καλὸν δέπας ἐν χερὶ θῆκε 
καί ῥ᾽ εὔφρην᾽ ἐπέεσσι: Θέτις δ᾽ ὦὥρεξε πιοῦσα. 
τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε" 
(..» ἤλυθες Οὔλυμπόνδε, θεὰ Θέτι, κηδομένη περ, 

8 Σάμοιο καὶ Δ 55. ΝΥ2, Θέγαρ. 3539, 4517 8ο βυθυνασ τᾳ Οὅ ἵκανεν 
ῬΙδέ. Ιοῃ 538 ἃ 81 ἐμμεμαυῖα ΒΪαι. ο Μ5Ο 1 νι νϑ82 ν.]. ἃ 
82 ἐπ᾽] μετ᾽ ΕΪΔί. κῆρα] πῆμα ῬῖΙαί., ν. 1. ἀπέ. (ἔνιαι τῶν κατὰ πόλει5) 

85 ὃς τάχ᾽ ΚΏΙ. 86 «εἰ. Ατ. φθίσθαι ἐνὶ ἕ 5 Ἀ αΪ]. 
88 ὄρσεο 5 1.121,.15 Μ58 Θέτις τα 1.18 Ρὰ 97 ἐξαναβᾶσαι Δτ. 
(καὶ αἱ πλείους) Δηρ. [10 1.171,.9 ΝῚ Νέ ν1Ἰ νΠ ν1 19: εἰσαναβᾶσαι 
νυν 



24. ἹΛΙΑΔΟΣ ὦ 

πένθος ἄλαστον ἔχουσα μετὰ φρεσίν οἶδα καὶ αὐτός" το5 
3 Ν, νι » 5. ἢ “ 3 [τὰ “ 4 
ἀλλὰ καὶ ὡς ἐρέω τοῦ σ᾽ εἵνεκα δεῦρο κάλεσσα. 

ἐννῆμαρ δὴ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρωρεν 
“ 2 Ἅ ’ 3 “ο. ᾽ 

Εκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ ᾿Αχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ 
3 Α͂ 3 ’ 

κλέψαι δ᾽ ὀτρύνουσιν ἐὕσκοπον ᾿Αργειφόντην" 
αὐτὰρ ἐγὼ τόδε κῦδος ᾿Αχιλλῆϊ προτιάπτω, 1το 
αἰδῶ καὶ φιλότητα τεὴν μετόπισθε φυλάσσων. 
αἶψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ καὶ υἱέϊ σῷ ἐπίτειλον" 

’ὔ ’ὔ ἷς Ὁ) ’ὔ ΦΥΟΟΝΣ 3. σκύζεσθαί οἱ εἰπὲ θεούς, ἐμὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων 

ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομέ εχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 
Ἴ 

ἽἝκτορ᾽ ἔχει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσεν, 115 
» , » ’ ’ »} » 5.- Ὁ ὔ αἴ κέν πως ἐμέ τε δείσῃ ἀπό θ᾽ “Ἕκτορα λύσῃ. 
3. Ἂς 0. ΝΑ 7 ’ ἘΣ 3 Ἢ 

αὐτὰρ ἐγὼ Τ]ριάμῳ μεγαλήτορι ᾽Ιριν ἐφήσω 

λύσασθαι φίλον υἱόν, ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 
“ 3.3 πιο. ’ Ν 4 39 

δῶρα δ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ. 
ἃ Υ 3 39..2 ’ὔ, , Ξ' 

ὡς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα, 120 
“ Ν 5 3 ΑΝ 7 3... 

βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα, 
-“ Ὁ ᾽ὔ ἷξεν δ᾽ ἐς κλισίην οὗ υἱέος: ἔνθ᾽ ἄρα τόν γε 
εὗρ᾽ ἁδινὰ στενάχοντα" φίλοι δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 
ἐσσυμένως ἐπένοντο καὶ ἐντύνοντ᾽ ἄριστον" 

τοῖσι δ᾽ ὄϊς λάσιος μέγας ἐν κλισίῃ ἱέρευτο. 125 
[ Ν ΟΥΤΩΣ 3 5 “- 7 ’ ὔ 

ἡ δὲ μάλ᾽ ἄγχ᾽ αὐτοῖο καθέζετο πότνια μήτηρ, 
»Ὦ ’ὔ 7 Ψ τς 9. 1.9ἢ 3. 75 ’ χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 

“τέκνον ἐμόν, τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 
σὴν ἔδεαι κραδίην, μεμνημένος οὔτε τι σίτου 
οὔτ᾽ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι 130 

" μίσγεσθ᾽. οὐ γάρ μοι δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη 
“ ,) 

ἄγχ: παρέστηκεν θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 

ἀλλ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἶμι" 
σκύζεσθαι σοί φησι θεούς, ἑὲ δ᾽ ἔξοχα πάντων 

ἀθανάτων κεχολῶσθαι, ὅτι φρεσὶ μαινομένῃσιν 135 

100 ὀτρύνουσιν Νία55. (ΠΐΑ : ὀτρύνεσκον σοαά, 11Ὸ προϊάπτω Ζεη. 
ΑΥ, Ὅταν 1,16 ΜΙ Μ8 Μ12 111} Χ2 τ2Ω ἔνθ ΑΠ 116 Νὅνιν νι. 

ἐν δ᾽ νυ]. 125 κλισίῃ ΑΥ. οςοὐά. : κλισίῃς 95 130-132 δἴῃ. Α΄. 



24. ἸΛΙΆΔΟΣ ὦ 

μὴ ἢν 3 νΝ Ν Ν ’ γΦ.5. 5 , κτορ᾽ ἔχεις παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν οὐδ᾽ ἀπέλυσας. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ λῦσον, νεκροῖο δὲ δέξαι ἄποινα." 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
“τῇδ᾽ εἴη ὃς ἄποινα φέροι καὶ νεκρὸν ἄγοιτο ΠΟ ΕΩ] ρ εἰν γοῦτο; 

3 Ἂς ’ δ ν8) ’ὔ ἌΥ ΘῊΝ - ’ 39 

εἰ δὴ πρόφρονι θυμῷ Ολύμπιος αὐτὸς ἀνώγει. 
ἃ Φ ΦΥ͂ 9 “ 2 ’ ’ Ν εκ ὡς οἵ γ᾽ ἐν νηῶν ἀγύρει μήτηρ τε καὶ υἱὸς 

ἊΝ ἊΝ 3 ᾽ὔ Υ̓ ’ 3.9 “9 

πολλὰ πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ ἀγορεῦον. 

Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε Κρονίδης εἰς Ἴλιον ἱρήν" 
““ βάσκ᾽ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα, λιποῦσ᾽ ἕδος Οὐλύμποιο 

ἄγγειλον Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἴλιον εἴσω 
λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 
δῶρα δ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ, 
“" Ἢ » [᾿ Ἅ » ΣΟΥ, 

οἷον, μηδὲ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 
ΔΈΞΟΥ ’,ὔ (᾿ς (ὧν , “ 3. »52.) κῆρύξ τίς οἱ ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι 

ς ’ ἍΨΎΎΩΑ 4. 5. Ν Ν Ἂ᾿ 

ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐΐτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις 
ἊΝ Υ͂ ἈΝ Ν "5 “ 3 7 

νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἐκτανε δῖος Αχιλλεύς. 

μηδέ τί οἱ θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος" 
τοῖον γάρ οἱ πομπὸν ὀπάσσομεν ᾿Αργειφόντην, 

ὃς ἄξει ἧδς κεν ἄγων ᾿Αχιλῆϊ πελάσσ {) 7 Χχιυλῆ ἵ: 
πως ΟΝ 3 ΡΨ ΄, 3 “ αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην ᾿Αχιλῆος, 

οὐ ΠΕΡ 3) Ν , 9) 7 9 Ν ’ 3 ’’ 

οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ᾽ ἄλλους πάντας ἐρύξει' 
Υ 5) 3, ΠΟΥ 5.5. ΟὟ, ἊΨ ἘΝ 5.5 ’, οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός." 
ἃ 5 “3, 2) [4 Ὡς ἔφατ᾽, ὦρτο δὲ Ἶρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα. 

Ὁ ΧΟ.» ’ ’ 3... Ὁ9 4 ’ ἷξεν δ᾽ ἐς Πριάμοιο, κίχεν δ᾽ ἐνοπήν τε γόον τε. 

παῖδες μὲν πατέρ᾽ ἀμφὶ καθήμενοι ἔνδοθεν αὐλῆς 
Ψ 2 Κ᾽ ς ῳ5 5 “ Χ δάκρυσιν εἵματ᾽ ἔφυρον, ὃ δ᾽ ἐν μέσσοισι γεραιὸς 

Ν 

ἐντυπὰς ἐν χλαίνῃ κεκαλυμμένος: ἀμφὶ δὲ πολλὴ 
’ Υ̓͂ “ Ν 3 , “- 7 

ΚυπίοΣ ἐην κεφαλῇ τε καὶ αὔχεένι τοῖο γέροντος, 
ε ’ » Ν ἑ“ τὴν ῥα κυλινδόμενος καταμήσατο χερσὶν ἕῆσι. 

140 

145 

[50 

155 

τ6ο 

τός 

188 τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας ν.ἷ. 5 Τ' 139 ἄποινα) δῶρα ν.]. ἴῃ Δ 
ἄροιτο Ὁ ὁ Ἃ Α]. 148 οἷος ν. 1. αηΐ., οἷ, 177 150 ἠδὲ] ἥ κε 

ὈΜΠΤ ὕπ4ν ν.]. ΠΑ 158 ἐσσυμένως ΝΈ π|. τες. ΡΣ 163 ἀντυ- 
πὰς Ο ἐν] ἣ ν.]. δηί. τό5 ἑῇσι] φίλῃσι Ὁ5 11: γ ν1 ν. 1, 'π ἃ 



4: ΠΛΈΑ ΛΟΣ Τῷ 

θυγατέρες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἰδὲ νυοὶ ὠδύροντο, 
“- ’ Ἂν ὯΝ 7 στον ᾿ 

τῶν μιμνησκόμεναι οἱ δὴ πολέες τε καὶ ἐσθλοὶ 
ς 4.6.5. 5 ’ὔ 14 Ν 3 ’ 

χερσὶν ὑπ᾽ ᾿Αργείων κέατο ψυχὰς ὀλέσαντες. 

στῆ δὲ παρὰ Πρίαμον Διὸς ἄγγελος, ἠδὲ προσηύδα 
τυτθὸν φθεγξαμένη: τὸν δὲ τρόμος ἔλλαβε γυϊα" 

“θάρσει, Δαρδανίδη Πρίαμε, φρεσί, μηδέ τι τάρβει: 

οὐ μὲν γάρ τοι ἐγὼ κακὸν ὀσσομένη τόδ᾽ ἱκάνω, 
ἀλλ᾽ ἀγαθὰ φρονέουσα' Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, 
Ψ ΚΝ ἌΣ δ ᾽ὔ 7] 59.23 5 ᾽ὔ ὅς σευ ἄνευθεν ἐὼν μέγα κήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει. 

λύσασθαί σε κέλευσεν ᾿Ολύμπιος “Εκτορα δῖον, 
“ 3.2 πο. “ [2 δ ἌΝ 

δῶρα δ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ φερέμεν, τὰ κε θυμὸν ἰήνῃ, 
ων 7 Υ ε 7 Μ »} ὔ 

οἷον, μηδέ τις ἄλλος ἅμα Τρώων ἴτω ἀνήρ. 
ἥν τῈ ’ὔ [ ὔ Ψ » ΡΪΖ 

κηρύξ τίς τοι ἕποιτο γεραίτερος, ὅς κ᾽ ἰθύνοι 
ε ’ὔ, Δ Τ᾿ 4. ΘΝ Ν. 3. 

ἡμιόνους καὶ ἄμαξαν ἐὔτροχον, ἠδὲ καὶ αὖτις 
Ν Υ Δ ΚΝ Χ Υ̓́ “ 3 ’ 

νεκρὸν ἄγοι προτὶ ἄστυ, τὸν ἔκτανε δῖος Αχιλλεύς. 
,ὔ ’ Ι͂ 4 Ν 7 7 

μηδέ τί τοι θάνατος μελέτω φρεσὶ μηδέ τι τάρβος" 
- ’ὔ Ἂ στο) (δὰ 2 ’, 

τοῖος γάρ τοι πομπὸς ἅμ᾽ ἕψεται ᾿Αργειφόντης, 
ὅς σ᾽ ἄξει ἧδς κεν ἄγων ᾿Αχιλῆϊ πελάσσ η ἤ χίλῆη 7). 

Δ δ΄ Ἂς τ; Ν 3 (2 " “ 3 “ 

αὐτὰρ ἐπὴν ἀγάγῃσιν ἔσω κλισίην Αχιλῆος, 
Ψ΄. 9 5 πε ϑιὶ μ' 5: ’, ἌΠΟ ’ 3 ᾽ὔ οὔτ᾽ αὐτὸς κτενέει ἀπό τ’ ἄλλους πάντας ἐρύξει" 
Μ ᾿ 5 τς εδῇι ὝΨΟΣ ΠΥ ἌΡ τῶν τ 5 ΄ 

οὔτε γάρ ἐστ᾽ ἄφρων οὔτ᾽ ἄσκοπος οὔτ᾽ ἀλιτήμων, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐνδυκέως ἱκέτεω πεφιδήσεται ἀνδρός." 
« Ν ἌΝ δὰ ᾿] ΝΕ, 4.9 7 ’, 5) 7] “ἢ 

Η μὲν ἀρ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα ᾿Ἴρις, 
ΟΝ [τὰ ᾿] -- ΝΜ 5.1 ε 72 αὐτὰρ ὅ γ᾽ υἷας ἄμαξαν ἐὔΐτροχον ἡμιονείην 

ς ’ὔ 3 Ἂ ΄ Ν “ 53...κ.3 3. ΠΝ 

ὁπλίσαι ἠνώγει, πείρινθα δὲ δῆσαι ἐπ᾽ αὐτῆς. 
ΞΟΟΝ ἌΡ 9 , ὔ 7 

αὑτὸς ὃ ἐς θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα 

κέδρινον ὑψόροφον, ὃς γλήνεα πολλὰ κεχάνδει 

ἐς δ᾽ ἄλοχον Ἑκάβην ἐκαλέσσατο φώνησέν τε" 

““ δαιμονίη, Διόθεν μοι ᾿Ολύμπιος ἄγγελος ἦλθε 

λύσασθαι φίλον υἱὸν ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 
δῶρα δ᾽ ᾿Αχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ. 

170 

180 

190 

105 

177 οἷος Ὁ" ὙΠῸ δαὶ τῆς 179 ἠδὲ] ἥ κε  Α.55: ΤΙ ΜΈΤ: ἥτε 
Β : ηε Ὁ", 1900 ἀπ᾿ Ρ ἃ 101 κατεδύσετο 192 κεχάνδη Δι. 
5... ἘΠ᾿ τπ ες: ΒΟ ΒΤΩΒ ΤΣ ΤΣ ῬΤΟΣ ΣΈΟ γ 85: ς τς. Ἰσσδεὶ 
Ῥ": κεκεύθει Νί 455. 



94. ΛΤΑΔΟΣ ὦ 

; , ἐν 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπέ, τί τοι φρεσὶν εἴδεται εἶναι; 
““ ’, 

αἰνῶς γάρ μ᾽ αὐτόν γε μένος καὶ θυμὸς ἄνωγε 
ΚΆΡΤΑ 3. ΡΠ ΕΩΝ “ Μ Ν ϑι ΩΝ 3 “-“ 39 κεῖσ᾽ ἰέναι ἐπὶ νῆας ἔσω στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν. 
ἃ , ’ Ν Ν ΔΩ , , 
ὡς φάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ 200 

“ὦ μοι, πῇ δή τοι φρένες οἴχονθ᾽, ἧς τὸ πάρο μοι, πῇ δή ρένες οἴχονθ᾽, ἧς τὸ πάρος περ 
Ε" 3.1 Δ5..χοτιϑν (09 ’ ’ὔ 3. Ὁ 3 ἔκλε᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπους ξείνους ἠδ᾽ οἷσιν ἀνάσσεις; 
πῶς ἐθέλεις ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν ἐλθέμεν οἷος, 
ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς 
υἱέας ἐξενάριξε" σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ. 265 

3 ’ 3 ΠΕ αὶ Δ 5 ΄ 3 “ 
εἰ γὰρ σ᾽ αἱρήσει καὶ ἐσόψεται ὀφθαλμοῖσιν, 
3 Ν ΝΟ [50 9. ΦῸΝ [τὰ Ψ δύ 5, 4 ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε, οὔ σ᾽ ἐλεήσει, 

5 ,ὔἷ ᾽ὔ 9 ο9. 7 “ Ν ’ὕ Μ 

οὐδὲ τί σ᾽ αἰδέσεται. νῦν δὲ κλαίωμεν ἄνευθεν 
. 9 Ι “ 3 τσὶ “ Ἂν 

ἥμενοι ἐν μεγάρῳ" τῷ ὃ ὥς ποθι Μοῖρα κραταιὴ 
’ὔ ἤ δ 4 ’ 

γιγνομένῳ ἐπένησε λίνῳ, ὅτε μιν τέκον αὐτή, 210 

ἀργίποδας κύνας σαι ἑῶν ἀπάνευθε τοκήων, 
3 Ν Ι - ἐα ΠΑΡῸ ΕΣ ἊΝ , Ὁ ᾿ ἀνδρὶ πάρα κρατερῷ, τοῦ ἐγὼ μέσον ἧπαρ ἔχοιμι 

7 ΄΄ «ὃ ᾽ ἐσθέμεναι προσφῦσα' τότ᾽ ἂν τιτὰ ἔργα γένοιτο 

παιδὸς ἐμοῦ, ἐπεὶ οὔ ἑ κακιζύόμενόν γε κατέκτα, 

ἀλλὰ πρὸ Τρώων καὶ Τρωϊάδων βαθυκόλπων 215 
ς« , 9 » ’, 7ὔ ἌΜΕ 8.,...}5 “ς΄ 39 ἑσταότ᾽, οὔτε φόβου μεμνημένον οὔτ᾽ ἀλεωρῆς. 

3ι ,ὔ ΄ Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής" 
(( ᾽ὔ 5). ΟΥ̓ 27 5) { , 9..ὦὦΝ 
μὴ μ᾽ ἐθέλοντ᾽ ἰέναι κατερύκανε, μηδὲ μοι αὐτὴ 

Σ ,ὔ , ὄρνις ἐνὶ μεγάροισι κακὸς πέλευ" οὐδέ με πείσεις. 
3 ,ὔἷ εἰ μὲν γάρ τίς μ᾽ ἄλλος ἐπιχθονίων ἐκέλευεν, 220 

δΝ ἃ 7 “Ὁ “- 

ἢ οἱ μάντιές εἰσι θυοσκόοι ἢ ἱερῆες, 

ψεῦδός κεν φαῖμεν καὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον" 
“- 9 ΥΣΙΟΝ Ν ὕ, “-“ δου, ἢ ἥ, 

νῦν ὃ αὐτὸς γὰρ ἀκουσα θεοῦ καὶ ἐσέδρακον ἄντην, 

198 ἄνωγε Ατ. Οϑ : ἀνώγει ςοἄά. 200 ἀνήρετο ΑΥ. 5 Τ 201 περ] 
ΎΕΑ 55. 202 ἔκλυ᾽ 110}Ἐ1 γι ννγΈ: ἔκλετ᾽ Ὦ 205 ἐξήναξε ν.]. 5 Τ 

205 ἃ 
ἀθάνατοι ποίησαν ᾿᾽Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

Δα 4. αυϊάδπηι δπξ. (οὗ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν 85 1) 209 ὥς ποτε Ἢ" 
2ΤΟ τεκ]εμ[ητ Ἰὴρ Ὁ" 213 ἂν τιτὰ ΔΡΟΙΪ]. ( 4111|5ἰτ. : ἂν ΡΊ ΝΣ 

νιδ: ἄντ. πεῖ. 214 τιν.]. απὶ. (αἱ κοιναί) })᾽5 215 πρὸς }),5 9: 
ΕΒ ΟΝΕΝΙΝ135 γιὸ 218 κατερύκακε αι ἔπ Ν19 ν55 4]. 210 κακὴ 
Β1πΡΑ 55. 221 ἢ οἱ] οἷοι ν.]. ἀρ. Ἐπ5ὲ. Ρ12 γρ. Ῥ8 



24. ἹΛΙΑΔΟΣ 

εἶμι, καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος ἔσσεται. εἶ δέ μοι αἶσα 
’ τς Ν 3 ΄- , 

τεθνάμεναι παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, 225 
4 3. Ὁ ἢ Ψ 3 Ἂν 

βούλομαι" αὐτίκα γὰρ με κατακτείνειεν ᾿Αχιλλεὺς 
»} Ν ε ’ ΦΈῸΝ Ν Φ--» 3 Ν ’ 3 Υ “ 39 ἀγκὰς ἑλόντ᾽ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην. 

3 - , Η, καὶ φωριαμῶν ἐπιθήματα κάλ᾽ ἀνέῳγεν' 
Σ ΄ 7 
ἔνθεν δώδεκα μὲν περικαλλέας ἔξελε πέπλους, 

δώδεκα δ᾽ ἁπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δὲ τάπητας, 230 
’ Ν ΙΖ , ’ 5 ΎΘΉΘΣΟΝΙ “ ἴω 

τόσσα δὲ φάρεα λευκὰ, τόσους δ᾽ ἐπὶ τοῖσι χιτῶνας. 
“ Ν ᾽ “ 7 , , 

χρυσοῦ δὲ στήσας ἔφερεν δέκα πάντα τάλαντα, 
, 

ἐκ δὲ δύ᾽ αἴθωνας τρίποδας, πίσυρας δὲ λέβητας, 
, ἴω 

ἐκ δὲ δέπας περικαλλές, ὅ οἱ Θρῇκες πόρον ἄνδρες 
2 ,ὕ 2 ’ ΄ ,, 5... 7 “- 
ἐξεσίην ἐλθόντι, μέγα κτέρας" οὐδέ νυ τοῦ περ 235 

ζ) ΦΡΎΘΤΟΝ ῇ ε [4 Ν ιν “ 

φείσατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ὃ γέρων, περὶ δ᾽ ἤθελε θυμῷ 
᾽ - 

λύσασθαι φίλον υἱόν. ὁ δὲ Τρῶας μὲν ἅπαντας 
, - 

αἰθούσης ἀπέεργεν ἔπεσσ᾽ αἰσχροῖσιν ἐνίσσων" 
((ν “ 2 ,ὔἷ » Χ ἘΟ τκν 

ἔρρετε, λωβητῆρες ἐλεγχέες" οὔ νυ καὶ ὑμῖν 
Ρ Κ ’ Ὡ 3. ἐν Ἷ 

οἴκοι ἔνεστι γόος, ὅτι μ᾽ ἤλθετε κηδήσοντες; 240 
ἢ ὀνόσασθ᾽ ὅτι μοι Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκε, 

ΩΣ, 9 Γ Ν " ΦΌΝΟΝ 4 Δ Ἡ α, 

παῖδ᾽ ὀλέσαι τὸν ἀριστον; ἀτὰρ γνώσεσθε καὶ ὔὕμμες" 
(θς ἐΐὰ Ν “ 3 -“ ΝΟ δ 19) ῥηΐτεροι γὰρ μᾶλλον ᾿Αχαιοῖσιν δὴ ἔσεσθε 

κείνου τεθνηῶτος ἐναιρέμεν. αὐτὰρ ἔγωγε 
“- 7 

πρὶν ἀλαπαζμένην τε πόλιν κεραϊζομένην τε 245 

ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν, βαίην δόμον ἴΑἴδος εἴσω. 
3 7 

Η, καὶ σκηπανίῳ δίεπ᾽ ἀνέρας" οἱ δ᾽ ἴσαν ἔξω 

σπερχομένοιο γέροντος" ὁ δ᾽ υἱάσιν οἷσιν ὁμόκλα, 
νεικείων “Ἑλενόν τε Πάριν τ᾽ ᾿Αγάθωνά τε δῖον 
Πάμμονά τ᾽ ᾿Αντίφονόν τε βοὴν ἀγαθόν τε Πολίϊτην 250 

Δηΐφοβόν τε καὶ ἹἹππόθοον καὶ δῖον ἀγαυόν" 
3, [ἢ “ ε ἊΝ ς ’ 3 , 

ἐννέα τοῖς ὁ γεραιὸς ὁμοκλῆσας ἐκέλευε" 

324 ἅλίη ὅδδὺς ν.]. ἀΡ. Επϑ5ι. 231 λευκά ῬΓΟΕΒΊΙΑΒΟ ἸΕΙΟ 
4]. : καλά να]ρ; 235 ἐξεσίηνδ᾽ 6 ν.]. ἀρ. Επϑί. 238 ἀνέεργεν 

, 
χὰ ΠΟ ΝῚ ὙΠῸ 2 ν 1 ἀρ. Επιϑῖ, ἐνίσπων ὁ 5' Ὁ : ἐνίπτων Ἐπι51. 
240 ἔνεστι] ἐστι Ὁ) 13 Ἀ 1 1! γρ. 172 4]. : ἔπεστι })᾽5 241: ὀνόσασθ᾽ 
Ατ. ΑΡοΙ]]. ἰεχ. ἰπ Οὔνεσθε. Τ : ὀνόσεσθ᾽ 15 τι. Ξες, : οὔνεσθ᾽ (-ασθ᾽, -υσθ᾽) 
νιἷρ.. : Ἰούνοϊ Ῥ" ἔθηκε ὉΞΤ ΤΑ 55. 8]. 251 ἀγανὸν 1 Νν 
(ἐπίθετον  Τ: ὄνομα κύριον Εἰ. (τά. 3. 57: ἄδηλον 5 Α Επ.) 



94. ἸΛΙΆΔΟΣ ὦ 

{« ’ Ν , ’ Μ“ΜΩ) 6 
σπεύσατέ μοι, κακὰ τέκνα, κατηφόνες" αἴθ᾽ ἅμα πάντες 

Ἕκτορος ὠφέλετ᾽ ἀντὶ θοῆς ἐπὶ νηυσὶ πεφάσθαι. 
« 

ἊΝ , ἊΝ “4 

ὦ μοι ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 255 
᾽ὕ ς3 ) ’ὔ ΄. 3 » “2 -“» 

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ᾽ οὔ τινὰ φημι λελεῖφθαι, 
ΓΑ ’ ΗΝ, ’ Ν .᾿ «ς 4 

Μηστορὰ τ᾽ ἀντίθεον καὶ ρωϊλον ἱππιοχάρμην 
[χ Ι 3. “ἃ δ Υ 5.9 ΙΦΟΝΥ, 2.) 7. 
Εκτορὰ θ᾽, ὃς θεὸς ἔσκε μετ΄ ἀνδράσιν, οὐδὲ ἐφκει 

3) ’, “ .. 9 5) ΩΝ “ 

ἀνδρὸς γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι, ἀλλὰ θεοῖο. 

τοὺς μὲν ἀπώλεσ᾽ ἤΑρης, τὰ δ᾽ ἐλέγχεα πάντα λέλειπται, 

ψεῦσταί τ᾽ ὀρχησταί τε, χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι, 261 
5 “ δον. ’ »" Ἧ ε “ 

ἀρνῶν ηὃδ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπακτῆρες. 
3 δ ’ ΝΜ 3 ,ὔ 

οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα, 

ταῦτά τε πάντ᾽ ἐπιθεῖτε, ἵνα πρήσσωμεν ὁδοῖο; 
ἃ 9, ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πατρὸς ὑποδείσαντες ὁμοκλὴν 265 

ἐκ μὲν ἄμαξαν ἄειραν ἐΐτροχον ἡμιονείην 
ἊΝ , ,ὕ Ν “ 5. 3 95. δ 

καλὴν πρωτοπαγέα, πείρινθα δὲ δῆσαν ἐπ᾽ αὑτῆς, 

κὰδ δ᾽ ἀπὸ πασσαλόφι ζυγὸν ἥρεον ἡμιόνειον γον» Ὥρεον ἯΜ 
’ 2 ’ κ᾿ 5.3 »} ’ 

πύξινον ὀμφαλόεν, εὖ οἰήκεσσιν ἀρηρός" 
5 5. ΛΟ ’ 4 σ᾿ 5) [ ἐκ δ᾽ ἔφερον ζυγόδεσμον ἅμα ζυγῷ ἐννεάπηχυ. 270 

καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκαν ἐὐξέστῳ ἐπὶ ῥυμῷ, 

πέζῃ ἔπι πρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορι βάλλον ἢ ρώτῃ, ἐπὶ δὲ κρίκον ἕστορ Ἷ 

τρὶς δ᾽ ἑκάτερθεν ἔδησαν ἐπ᾽ ὀμφαλόν, αὐτὰρ ἔπειτα 
ε 7 , ε Ν σι 5). ἑξείης κατέδησαν, ὑπὸ γλωχῖνα δ᾽ ἔκαμψαν. 

“. (2 

ἐκ θαλάμου δὲ φέροντες ἐὐξέστης ἐπ᾽ ἀπήνης 275 
΄, ε ,ὔ “-“ 9, Υ, 3, 3} 

νήῆεον Εἱκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι ἄποινα, 

ζεῦξαν δ᾽ ἡμιόνους κρατερώνυχας ἐντεσιεργούς, 

τούς ῥά ποτε ΠΙριάμῳ Μυσοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα. 
Ὁ Ν Ι Ψ ’ ΩΝ [φ Ἀ 
ἵππους δὲ Πριάμῳ ὕπαγον ζυγόν, οὗς ὃ γεραιὸς 

Ψ ΤΕΣ ΝΥ ΣΕ ΘΟ ΝΣ [2 ΌΣΝΝ [ 
αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν ἐὐξέστῃ ἐπὶ φάτνῃ. 280 

Τὼ μὲν ζευγνύσθην ἐν δώμασιν ὑψηλοῖσι 

253 κατηφέες (ταίε5, Ὁ πη]. τες. 267] πρωτοπαγῆ Ῥᾶ Πα 7,92 
269 οπὶ. Ζεη. ὀμφαλόεν Ια ὉΑ ΒΟ ΟΕΝΈ νι πὲ. : ὁμ- 

φαλόεντ᾽ νιυ]ρ΄. 270 ἐννεάπηχυν ἃ( ΝΙΝ νη 272 ἕκτορι 
4. ας, πη. Ε. Μ. 5383. 25 274 ἔκαμψαν 1π Δ Τὶ : ἔγναμψαν 
να] ρ. 271 ἐντεσιεργούς Ὁ ἢ τὰ Α Βὶ Ο 6 ΝΕ Ν! 84]. ; ἐντεσιουργούς 
να]ρ. 279 ἵππους δὲ Τρῳοὺς Β Ο ν3 ΥΥ2, οἴ. Ψ 291 



594. ΓἽΛΙΑΔΟΣ ὦ 

κῆρυξ καὶ ἸΠρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες" 
ἀγχίμολον δέ σφ᾽ ἢλθ᾽ “Ἑκάβη τετιηότι θυμῷ, 

οἶνον ἔχουσ᾽ ἐν χειρὶ μελίφρονα δεξιτερῆφι, 
χρυσέῳ ἐν δέπαϊ, ὄφρα λείψαντε κιοίτην" [Ὁ] οο ψι 

[οὶ 3 ὦ ΨΥ 3.6.9 9ὲ “79 3...5 ᾽ὔ 

στῆ δ᾽ ἵππων προπάροιθεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε" 
«ς “ “ Ν ,ὔ Ἂν » » ΡΠ ο ἡ, 

τῆ; σπεῖσον Διὶ πατρί, καὶ εὔχεο οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι 
μὰ 5 ,ὔ ς “ 2 ἌΣ ΟΝ , Χ 
ἂψ ἐκ δυσμενέων ἀνδρῶν, ἐπεὶ ἂρ σέ γε θυμὸς 
2 ’ ΌΣΑ͂Ν “ 9 “- Ν 3 - » ὀτρύνει ἐπὶ νῆας, ἐμεῖο μὲν οὐκ ἐθελούσης. 

ἀλλ᾽ εὔχεο σύ γ᾽ ἔπειτα κελαινεφέϊ Κρονίωνι 290 
3 τὰ ἢ, “ ’ὔ’ Ν “ (ΟΣ 
Ιδαίῳ, ὃς τε Τροίην κατὰ πᾶσαν ὁρᾶται, 
» 3 3 Ἅ ἊΝ 3 “ , ε 9 “- αἴτει δ᾽ οἰωνόν, ταχὺν ἄγγελον, ὅς τέ οἱ αὐτῷ 

φίλτατος οἰωνῶν, καί εὑ κράτος ἐστὶ μέγιστον, 

δεξιόν, ὄφρα μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας 

τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴης Δαναῶν ταχυπώλων. 295 
9 , 3 , εχ 4 9 ᾽ὔ ᾽ὔ εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς, 

“ὃ 4 ᾿Ὶ οὐκ ἂν ἔγωγέ σ᾽ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην 
“ ΟΣ Σ ΣΟ. ΤΟΣ ζ 5.1 “ 39 νῆας ἐπ᾽ ᾿Αργείων ἰέναι μάλα περ μεμαῶτα. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη ΠΙρίαμος θεοειδής" 
“5 ’ὔ 

“ὦ γύναι, οὐ μέν τοι τόδ᾽ ἐφιεμένῃ ἀπιθήσω" 300 

ἐσθλὸν γὰρ Διὶ χεῖρας ἀνασχέμεν, αἴ κ᾿ ἐλεήσῃ. γὰρ χείρ ΧΕ ΓΕ; 01}: 
3 ε ΔΕῚὉ9 7 ᾽ »Ὦ» 3... Χ 
Η ρα, καὶ ἀμφίπολον ταμίην ὄτρυν ὁ γεραιὸς 

χερσὶν ὕδωρ ἐπιχεῦαι ἀκήρατον" ἡ δὲ παρέστη 
“ 3 γ, , ’ 55 εἡ Ν Υ 

χέρνιβον ἀμφίπολος πρόχοον θ᾽ ἅμα χερσὶν ἐχουσα. 

νιψάμενος δὲ κύπελλον ἐδέξατο ἧς ἀλόχοιο" 305 
») 3. Ν [ [ .“ ΄σ' Ν σἂν εὔχετ᾽ ἔπειτα στὰς μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον 
2 Χ 9 ’ ἃ Ἁ » » οὐρανὸν εἰσανιδών, καὶ φωνήσας ἔπος ηὔδα" 

“ “ “ Ζεῦ πάτερ, ἤδηθεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε, 

δός μ᾽ ἐς ᾿Αχιλλῆος φίλον ἐλθεῖν ἠδ᾽ ἐλεεινόν, 
“ 3 3 ’ Ν 9 Φ Ν 3 ““ ο 

πέμψον ὃ οἰωνόν, ταχὺν ἄγγελον, ὃς τε σοὶ αὑτῷ 310 
ε 

286 ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα Ὧ)9 292 ταχὺν] ἑὸν 95 ΑΡΟΙΪ]. 5γπί, 
1ἴ, 112 ν.]. 4Ρ. Δροϊϊοη. ργοῃ. 48. τ ΘΑ Τ: τεὸν Α 55.) οἵ, 2οό, 310 

203 εὖ] οὗ Ζεη. Η! ΜΈΡδ: οἱ Ἄ1ν Νἔ μάλιστα Ὁ 6 Β ( Διὶ. 
295 ἴῃς χαίρων ἐνὶ θυμῷ ν.]. ἴπ Α 804 δίῃ. Αγ. χέρνιβα Μ455. 

πρόχοόν θ᾽ ἅμα] ταμίη μετὰ Νῖ45511. 310 ταχὺν] ἑὸν Ρ12, ν.]. πα 
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φίλτατος οἰωνῶν, καί εὖ κράτος ἐστὶ μέγιστον, 

δεξιόν, ὄφρα μιν αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσι νοήσας 
“ ’ἤ δ “ » “ 7 39 τῷ πίσυνος ἐπὶ νῆας ἴω Δαναῶν ταχυπώλων. 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε μητίετα Ζεύς, 

αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν ἧκε, τελειότατον πετεηνῶν, 3Ὲ5 
[έ λιν: ἃ Ν Ν 

μόρφνον θηρητῆρ, ὃν καὶ περκνὸν καλέουσιν. 

ὅσση δ᾽ ὑψορόφοιο θύρη θαλάμοιο τέτυκται 
5 2 . ΡΝ ΤΣ 55}. Ὁ - 
ἀνέρος ἀφνειοῖο, ἐὔ κληϊσ᾽ ἀραρυῖα, 

’ 53.. ΘΝ ἔον Δ ΣΝ ἃ Υ̓ [ῤ » , τόσσ᾽ ἄρα τοῦ ἑκάτερθεν ἔσαν πτερά: εἴσατο δέ σφι 
δεξιὸς ἀΐξας διὰ ἄστεος" οἱ δὲ ἰδόντες 320 

᾽ ΄- . 

γήθησαν, καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ θυμὸς ἰάνθη. 

Σπερχόμενος δ᾽ ὃ γεραιὸς ἑοῦ ἐπεβήσετο δίφρου, 
2 3) 9», , Ν 3 ’ 9 ἐκ δ᾽ ἔλασε προθύροιο καὶ αἰθούσης ἐριδούπου. 

Ἷ Ἀ Εν οἱ ’ βλπδοζα πρόσθε μὲν ἡμίονοι ἕλκον τετράκυκλον ἀπήνην, 
τὰς ᾿Ιδαῖος ἔλαυνε δαΐφρων" αὐτὰρ ὄπισθεν 325 
ἔν Ν ες ΄ 2 , ’ ΄ ἵπποι, τοὺς ὁ γέρων ἐφέπων μάστιγι κέλευε 

“ ἌΝ 3) ΄ ΘΙ. εἴ ’ ε! 
καρπαλίμως κατὰ ἄστυ" φίλοι δ᾽ ἅμα πᾶντες ἕποντο 

πόλλ᾽ ὀλοφυρόμενοι ὡς εἰ θάνατόνδε κιόντα. 
οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πόλιος κατέβαν, πεδίον δ᾽ ἀφίκοντο, 

οἱ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτὶ ἤϊλιον ἀπονέοντο, 330 
παῖδες καὶ γαμβροί, τὼ δ᾽ οὐ λάθον εὐρύοπα Ζῆν 

ἐς πεδίον προφανέντε" ἰδὼν δ᾽ ἐλέησε γέροντα, 
αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Ἑρμείαν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδα" 

“Ἑρμεία, σοὶ γάρ τε μάλιστά γε φίλτατόν ἐστιν 
ἀνδρὶ ἑταιρίσσαι, καί τ᾽ ἔκλυες ᾧ κ᾽ ἐθέλῃσθα, 335 

“ “3. 3 “Ὸς“΄ 

βάσκ᾽ ἴθι, καὶ Πρίαμον κοίλας ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
ἃ 9, 3 ε ΚΟ ΥΚ “Ἐ5᾽. 4) ἿᾺ ὡς ἄγαγ᾽, ὡς μήτ᾽ ἄρ τις ἴδῃ μήτ᾽ ἄρ τε νοήσῃ 
ΓΝ “- τὰ 7 ΡῚ 

τῶν ἄλλων Δαναῶν, πρὶν ΤΠηλεϊωνάδ᾽ ἱκέσθαι." 
ἃ -᾿ 

Ὡς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε διάκτορος ᾿Αργειφόντης. 

811 εὖ] οὗ 1,51,3: οἱτν» ΜΙ ΜΙ Ν'Ὶ 4]. μάλιστα Α 83:8 ἐὺ 
κληῖσ᾽ ΤτγρΡΠο: ἐϊκλήϊς Δτ. Ρίοὶ]. Αβε. Η ἀη. ςοάά, 310 τόσσ᾽] ὡς 
ΠΡΟ 1Ε8. ΝΠ 17 75} 820 διὰ Ὁ)16 σ΄ Ὦ: δι᾿ Ὅ6 γρ. Δ 4]. : ὑπὲρ νυ]ξ΄. 

322 γεραιὸς ἑοῦ ᾳ Α.1,16 Μ8 Μ᾽: γέρων ξεστοῦ να]ρ΄. 328 πόλλ᾽] 
οἵιςτρ᾽ ἴτεῃ. 1π Π86Γ.. 1. 9. 4, 3 γρ. Νέ θάνατόν γε α ξᾺ Ν᾽ ΝΣ 
330 ἄψορρον ΡῚ {710 Ψ1 331 (η]ν᾽ ΔΙ. ὡ ξῖποαᾳ ν Ἂ ΒΕ ῚΣ Ἂς 
Θ 2063 265 432 καταβάντε (Πϊᾶ 
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’ 

αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα 340 
Ρ᾿ , ’ , ͵ ΦΙΕΤΑΣ ς ΕΣ Ψ, Ν, 

άμβροσια χρύσεια, τὰ μιν φέρον ἡμὲν ἐφ ὑγρὴν 

ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇς ἀνέμοιο" 
εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ τ᾿ ἀνδρῶν ὄμματα θέλγει 
Ὁ » 7 Ν 2 3 Δ ἃ - { ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε καὶ ὑπνώοντας ἐγείρει: 

τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς ᾿Αργειφόντης. 345 

αἶψα δ᾽ ἄρα Τροίην τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκανε, 
“ 3. 81 ἢ 4 3 “ 3 ΄ βῆ δ᾽ ἰέναι κούρῳ αἰσυμνητῆρι ἐοικώς, 

“ ε ,ὔ σ΄ ͵ 6 

πρῶτον ὑπηνήτῃ, τοῦ περ χαριεστάτη ἥβη. 
3 ΩΣ ΄ “- Ν ν Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν μέγα σῆμα παρὲξ ἤΐλοιο ἔλασσαν, 

στῆσαν ἄρ᾽ ἡμιόνους τε καὶ ἵππους, ὄφρα πίοιεν, 350 
2 “ Ν ἍΝ Ἀν 0} ὙΕῊΝΝ [Ὰ » “ 

ἐν ποταμῷ" δὴ γὰρ καὶ ἐπὶ κνέφας ἤλυθε γαῖαν. 

τὸν δ᾽ ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο κῆρυξ 

Ἑρμείαν, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο φώνησέν τε' 

“φράζεο, Δαρδανίδη: φραδέος νόου ἔργα τέτυκται. 
“ 3 ε ’ 3 ΡΝ ’ἤ͵ ΦῈΡ 

ἄνδρ ὁρόω, τάχα δ᾽ ἀμμε διαρραίσεσθαι ὀΐω. 355 
3 δ 8 ἢ ἊΝ ᾽ὔ ,πΠ 5 ὦ δ Υ͂ 

ἀλλ᾽ ἀγε δὴ φεύγωμεν ἐφ ἵππων, ἢ μιν ἔπειτα 
,, ε ’ λ ὩΣ ἐς 3 ἐλ. ,ὔ 39 γούνων ἁψάμενοι λιτανεύσομεν, αἴ κ᾿ ἐλεήσῃ. 
ὰ ἈΝ ’ 3 ἴω 

Ὡς φάτο, σὺν δὲ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ᾽ αἰνῶς, 
5 δ Ν ’ὔ Υ ἌἜΕΟΝ “ ͵ ὀρθαὶ δὲ τρίχες ἔσταν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσι, 

στῆ δὲ ταφών: αὐτὸς δ᾽ ἐριούνιος ἐγγύθεν ἐλθών, 36ο 

χεῖρα γέροντος ἑλὼν ἐξείρετο καὶ προσέειπε' 
ςς “- ’ χο) (ὰ νὺ (ς , 54,7 πῇ, πάτερ, ὧδ᾽ ἵππους τε καὶ ἡμιόνους ἰθύνεις 
νύκτα δι’ ἀμβροσίην, ὅτε θ᾽ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; 
ΘΝ ’ 3. ,ὔ ’ 3 , 

οὐδὲ σύ γ᾽ ἔδεισας μένεα πνείοντας Αχαιούς, 

ι 

[σέ 4 ἌΡ ’ » Ἀ Υ οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι; 36 
[οΣ » ’ὔ » Ν Ν 4 7 

τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν 
Εἰ 5.9 ’ὔ ΡΝ ἴ Ὁ 7 ’ » τοσσαδ᾽ ὀνείατ᾽ ἀγοντα, τίς ἂν δή τοι νόος εἴη; 

ἌΖΞῚ 5 ΝΌΟΝ [ 3 7) , 7 “Ὁ 3 “ οὔτ᾽ αὑτὸς νέος ἐσσί, γέρων δέ τοι οὗτος ὀπηδεῖ, 
ΜΝ 3..Ὁ ’ Ψ ’ [4 
ἄνδρ᾽ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. 

344 οτῃ. Ὁ ἐθέλει Α΄. να]ρ. : - 5 Α (αἱ κοιναί) ἃ Ο ΟΣ Ὁ: 4]. 
846 ἄραοᾶδ ἂν ΔΑΒ Νϑ:; ἄρ᾽ ἐς νυ]ρ. 347 αἰσυμνητῆρι ΑΥ. 

ΣΡ αΒ ΟΤ Γν! 8]. : αἰσυητῆρι ΔΡΙο, να]ρ. 348 πρώτῳ Ἢ 
354 εὐφραδέος Ν' : ἀφραδέος Ἡ 861 μετέειπε Ν᾽)32, οἷΐ, Επιί. 
867 ἄγοντα) ἔχοντα τὰ ΝΈ ν!2 



24, “ἸΛΙΆΔΟΣ ὦ 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐδέν σε ῥέξω κακά, καὶ δέ κεν ἄλλον 370 

σεῦ ἀπαλεξήσαιμι: φίλῳ δέ σε πατρὶ ἐΐσκω." 

Τὸν δ᾽ ἠἡμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής" 
(«ς Φ (ὃ 3. , Ιλ “ ς ») ’ οὕτω πῃ τάδε γ᾽ ἐστί, φίλον τέκος, ὡς ἀγορεύεις. 
5 ΘΝ, ἈΠΕ “- “ ξ , “ 
ἀλλ΄ ἔτι τις καὶ ἐμεῖο θεῶν ὑπερέσχεθε χεῖρα, 

ὅς μοι τοιόνδ᾽ ἧκεν ὁδοιπόρον ἀντιβολῆσαι, .375 
Μ Ὁ Ἂν Ν [ Ν, ων 5) ’, 

αἴσιον, οἷος δὴ σὺ δέμας καὶ εἶδος ἀγητός, 

πέπνυσαί τε νόῳ, μακάρων δ᾽ ἔξ ἐσσι τοκήων. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ᾿Αργειφόντη-ς" 

“ ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες. 
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 380 
9. 9 Ἅ , Ν ἈΝ 9 Ν 

ἠέ πῃ ἐκπέμπεις κειμήλια πολλὰ καὶ ἐσθλὰ 
5’ 9 5 7 Ὁ“ “ ’’ 7 

ἄνδρας ἐς ἀλλοδαποὺς, ἵνα περ τόδε τοι σόα μίμνῃ, 
9... τ, , ’ὔ Μ ΕΝ 

ἢ ἤδη πάντες καταλείπετε ᾿ἵἴλιον ἱρὴν 

δειδιότες" τοῖος γὰρ ἀνὴρ ὥριστος ὄλωλε 
Ν ἢ... 9 Ν [ 9 ’ὔ 3... “ 33 σὸς πάϊς" οὐ μὲν γάρ τι μάχης ἐπιδεύετ᾽ ᾿Αχαιῶν. 385 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής" 
(ἘΠῚ Ν ΜΕ 5 ,ὔ “ 5). “ἢ 3 , τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, τέων δ᾽ ἔξ ἐσσι τοκήων; 

ὥς μοι καλὰ τὸν οἶτον ἀπότμου παιδὸς ἔνισπες." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ᾿Αργειφόντη-ς" 
ςς “ς΄΄.. 2 - 7 Ν » Ὁ“ “ πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιέ, καὶ εἴρεαι “ Εἰκτορα δῖον. 390 

Ν Ν ») Ἂς Ν , 5" ,ὔ 

τὸν μὲν ἐγὼ μάλα πολλὰ μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ 

ὀφθαλμοῖσιν ὄπωπα, καὶ εὖτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ἐλάσσας 
᾿Αργείους κτείνεσκε, δαΐζων ὀξέϊ χαλκῷ: 

ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες θαυμάζομεν" οὐ γὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
Ὑ , 3 ΠΗ 

εἴα μάρνασθαι, κεχολωμένος ᾿Ατρεΐωνι. 395 
“ Ὡς Ρ] Ν ζ' 3... ἢ “ 9 7 

τοῦ γὰρ ἐγὼ θεράπων, μία δ᾽ ἤγαγε νηῦς εὐεργὴς" 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἔξ εἶμι, πατὴρ δέ μοί ἐστι ἸΠολύκτωρ.. 

470 οὐδ᾽ ἄν σε Ὁ ἢ Β ( δ'2 4]. κακὰ Ὁ" Α 1115 1 ΝἹὸῸ ; -ὃν ξεῖ. 
᾿ἦδέ κεν Ρ' ᾳ αε ὕ9 γρ. Δ 4]. 573 πῃ] δὴν... δηΐ. Ρ᾽ ΜΠ: : δή πῇ 

1.0 574 ἔτι] εἴ 8 Α Β ( δὶ. 876 δέμας μένος })᾽ 5 καὶ 
ἀτειρέα φωνήν Ὦ ΒΟ ΊΤ, νὉ 382 ἵνα τοι τάδε περ Ὁ) ὁ 5 Ἡ ἃ ΔΙ. 
382 καταλείψετε ΘΑ 55. [16ΜΛ3Μ8 ν1 8387 [ἐσσ᾽ ἀνθ)ρώπων ))᾽" 

888 ὥς ο Ὁ" τι. Ξες. ΑΒ ΤΙ ΤΟ ΜΤΤ ΟἿΟ νϑξ ἢ ὅς να]. 
3892 νηυσὶν] νῆας ἘἈ 897 δ᾽ ἐμὺς 9. Ὁ 



24,( ἹΛΙΑΔΟΣ ὦ 

; 

ἀφνειὸς μὲν ὅ γ᾽ ἐστί, γέρων δὲ δὴ ὡς σύ περ ὧδε, 
ἐξ δέ οἱ υἷες ἔασιν, ἐγὼ δέ οἱ ἕβδομός εἰμι: 
τῶν μέτα παλλόμενος κλήρῳ λάχον ἐνθάδ᾽ ἕπεσθαι. 40ο 

νῦν δ᾽ ἦλθον πεδίονδ᾽ ἀπὸ νηῶν" ἠῶθεν γὰρ 
θήσονται περὶ ἄστυ μάχην ἑλίκωπες ᾿Αχαιοί. 
5) ’, Ν “ ᾽ὔ 9. ΧΝ 4 
ἀσχαλόωσι γὰρ οἵδε καθήμενοι, οὐδὲ δύνανται 
» τ ,ὔ ὔ “ 9 “ 39 

ἴσχειν ἐσσυμένους πολέμου βασιλῆες ᾿Αχαιῶν. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής" 405 

“ εἰ μὲν δὴ θεράπων Πηληϊάδεω ᾿Αχιλῆος 
“ Μ 7 - 9 ᾽7ὔ [2 

εἷς, ἄγε δή μοι πᾶσαν ἀληθείην κατάλεξον, 
ΕΥ “. εν 

ἢ ἔτι πὰρ νήεσσιν ἐμὸς πάϊς, ἦέ μιν ἤδη 
τ Ν “- δὰ Ν Ψ 3 γΞ Φ Ὁ) 
σι κυσὶν μελεῖστὶ ταμὼν προὔθηκεν ᾿Αχιλλεύς. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ᾿Αργειφόντη-" 410 
ςς “5 7 » ’ , Ι 2... ᾿ ᾽, ὦ γέρον, οὔ πω τόν γε κύνες φάγον οὐδ᾽ οἰωνοί, 

ἀλλ᾽ ἔτι κεῖνος κεῖται ᾿Αχιλλῆος παρὰ νηὶ 
» 9 ’ὔ [ “ « ΞΊΝ 

αὕτως ἐν κλισίῃσι' δυωδεκάτη δέ οἱ ἠὼς 
, ὐὸ , ΚΣ Σς ὡς ᾽ ὐὸ 7 ὖλ Ἁ 

κειμένῳ, οὐδέ τί οἱ χρὼς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαὶ 

ἔσθουσ᾽, αἵ ῥά τε φῶτας ἀρηϊφάτους κατέδουσιν. 415 
ἢ μέν μιν περὶ σῆμα ἑοῦ ἑτάροιο φίλοιο 
εἵ 3 "2 ΨΩ͂Ν τῷ “ ᾽ 

ἕλκει ἀκηδέστως, ἡὼς ὅτε δῖα φανήῃ, 
2 [ 5 ’ “Ρ ΦΌΡΌΙΩΝ 9 Ν οὐδε μιν αἰσχύνει: θηοῖό κεν αὐτὸς ἐπελθὼν 

οἷον ἐερσήεις κεῖται, περὶ δ᾽ αἷμα νένιπται, 

οὐδέ ποθι μιαρός" σὺν δ᾽ ἕλκεα πάντα μέμυκεν, 420 
Φ ΣΟ : ἢ ἵφ ἊΝ 2 ΣΕ ὩΣ ἈΝ Ἵ 

ὁσσ ἐτύπη" πολέες γὰρ ἐν αὑτῷ χαλκὸν ἐλασσαν. 
“ ’ὔ [ δ φ᾿ ΕἰδΣ ὥς τοι κήδονται μάκαρες θεοὶ υἷος ἕῆος 

Ν , ’, “4.9 9 ὕὔ 7ὔ Ν ἴω 39 καὶ νέκυός περ ἐόντος, ἐπεί σφι φίλος περὶ κῆρι. 
ἃ ’ [4 "γι ἐς )ὔ ΔῈ τ9. ΄ὔ ,ὕ Ξ ὡς φάτο, γήθησεν δ᾽ ὁ γέρων, καὶ ἀμείβετο μύθῳ 

πὶ ΤΠ 3. «Ὁ ᾿ ᾿ “ὦ τέκος, ἡ ῥ᾽ ἀγαθὸν καὶ ἐναίσιμα δῶρα διδοῦναι 425 
Ψ Ρ, Σ ἈΝ » ΘΙ ΎΚΩΝ ἢ... » ϑ. ἢ ἀθανάτοις, ἐπεὶ οὔ ποτ᾽ ἐμὸς πάϊς, εἴ ποτ᾽ ἔην γε, 

4οο τοῖσι δὲ πρῶτον ὑπηνήτης ν.]. 5 Τ ἕπεσθαι] ἱκέσθαι ἃ ΒΚ 
15 0 τὰ: τας! 4τι οὔτοι 1) γρ. 5 9 φάγον κύνες 6 ἀε «]. 
412 ἢὼς] ἥδε Ῥ'" δον Νἔ Νἧ Εἰι5{, 4]. : ηδὴ Ῥ' Οϑγρ. Ὁ( 414 γρ. 

ἠδύμω! δ 42: ἐν] ἐπ᾽ 550" 0 ς 6510 Β ( ΟΕΝῚ ΝΊ 2Ἱ. 422 ἑοῖο 
ῬΙ. Ρ15; τεοῖο Ῥ" Τὴ. 566. 423 εἴ. Ασὶβίορῃ, Αγ. 

ἩΟΜ. 11. 13--:24 18 



94, ΤΛΤΑ͂ΔΟΣ τῷ 

λήθετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν, οἱ "Ολυμπον ἔχουσι" 
τῶ οἱ ἀπομνήσαντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἴσῃ. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τόδε δέξαι ἐμεῦ πάρα καλὸν ἄλεισον, 
αὐτόν τε ῥῦσαι, πέμψον δέ με σύν γε θεοῖσιν, 
ὄφρα κεν ἐς κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκωμαι." 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε διάκτορος ᾿Αργειφόντη-" 
“πειρᾷ ἐμεῖο, γεραιέ, νεωτέρου, οὐδέ με πείσεις, 

ὅς με κέλεαι σέο δῶρα παρὲξ ᾿Αχιλῆα δέχεσθαι. 
Ν ἊΝ 5} Ν. ᾽, Ν 99. ἡ Ν “ 

τὸν μὲν ἐγὼ δείδοικα καὶ αἰδέομαι περὶ κῆρι 

συλεύειν, μή μοί τι κακὸν μετόπισθε γένηται. 
Ν 95. ἃ ο έν ἊΝ ’ Ἂ, Υ ε ’ σοὶ δ᾽ ἂν ἐγὼ πομπὸς καί κε κλυτὸν Αργος ἱκοίμην, 

3) , 2 ἃ. “οι Ἃ ΑΝ [ὸ , 
ἐνδυκέως ἐν νηὶ θοῇ ἢ πεζὸς ὁμαρτέων" 

οὐκ ἄν τίς τοι πομπὸν ὀνοσσάμενος μαχέσαιτο." 

Ἦ, καὶ ἀναΐξας ἐριούνιος ἅρμα καὶ ἵππους 
Ψ, , ἈΝΕ ἐς ’ Ι ’ καρπαλίμως μάστιγα καὶ ἡνία λάζετο χερσίν, 

5 53,» ὦΚ Ὁ} ἢ Ἀγ 8 ’ μέ 2... ἐν δ᾽ ἔπνευσ᾽ ἵπποισι καὶ ἡμιόνοις μένος ἠΐῦ. 
5 5), οἰ Ν ’ὔ “ Ν ΄ «4 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πύργους τε νεῶν καὶ τάφρον ἵκοντο, 
ε Ν , Ἂ ’ “ [4 οἱ δὲ νέον περὶ δόρπα φυλακτῆρες πονέοντο, 

τοῖσι δ᾽ ἐφ᾽ ὕπνον ἔχευε διάκτορος ᾿Αργειφόντης 
ὩΣ “ 3. ».- 77 ΝΑ “ δὲ πᾶσιν, ἄφαρ δ᾽ ὥϊξε πύλας καὶ ἀπῶσεν ὀχῆας, 

» 3. 5 ἢ ἊΨ ’ Ἀν. 923 ΝΣ ΓΘ ΡΣΑΒΡ. ΤῸ) Ά ἐς δ᾽ ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ἐπ᾽ ἀπήνης. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κλισίην Πηληϊάδεω ἀφίκοντο 
Ὁ “2 Ν ». “2: 5) ὑψηλήν, τὴν Μυρμιδόνες ποίησαν ἄνακτι 

δοῦρ᾽ ἐλάτης κέρσαντες" ἀτὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν 
4 3 

λαχνήεντ᾽ ὄροφον λειμωνόθεν ἀμήσαντες" 
Ξὴ ν , [4 , 3 ἊΝ ’ὔ Ὰ 

ἀμφὶ δέ οἱ μεγάλην αὐλὴν ποίησαν ἄνακτι 
- “ 72 23.»ϑ».2ὦνκὶ “ 5) Ν 

σταυροῖσιν πυκινοῖσι" θύρην δ᾽ ἔχε μοῦνος ἐπιβλὴς 

εἰλάτινος, τὸν τρεῖς μὲν ἐπιρρήσσεσκον ᾿Αχαιοΐ, 
τρεῖς δ᾽ ἀναοίγεσκον μεγάλην κληΐϊδα θυράων, 

“ “᾿ 3 Ν 5 ΑΝ 5 7 Ν. “3. 
τῶν ἄλλων' ᾿Αχιλεὺς δ᾽ ἂρ ἐπιρρήσσεσκε καὶ οἷος" 

430 

435 

449 

445 

450 

455 

428 τῶ] τῶν ν.]. 5 Τί, 580 1.3 ΜΙ γρ. 8 434 κέλεαι ΔΝ οϊΪ : 
κέλῃ ςοἀά. ᾿Αχιλῆος ἔχεσθαι Νῦ ΨΝ18 ; ᾿Αχιλῆος δέχεσθαι Ἐξ 8]. 
486 μωμεύειν 15 440 ἀναΐξας ἃ ὁ 51 ΒΟ Ν' Τ 8]. : ἐπαΐξας να]. 

445 ὄρουσε Δ πι. τες. (4: : ὄρεσ(σ)ε 5' 



9... ΜΙ ΑΘ Σ  ὦ 

δή ῥα τόθ᾽ Ἑρμείας ἐριούνιος ᾧξε γέροντι ἡ ῥ ρμείας ἐρ δξε γέροντι, 
ἐς δ᾽ ἄγαγε κλυτὰ δῶρα ποδώκεϊ ΠΠἼλείΐωνι, 

ἐξ ἵππων δ᾽ ἀπέβαινεν ἐπὶ χθόνα φώνησέν τε" 
“ὦ γέρον, ἤτοι ἐγὼ θεὸς ἄμβροτος εἰλήλουθα, 46ο 

Ἑρμείας: σοὶ γάρ με πατὴρ ἅμα πομπὸν ὄπασσεν. 

ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ πάλιν εἴσομαι, οὐδ᾽ ᾿Αχιλῆος 
3 Ν » ΧΝ , » 

ὀφθαλμοὺς εἴσειμι' νεμεσσητὸν δὲ κεν εἴη 
5 ΄ Νὴ “ ἊΝ 3 7 ΝΥ 

ἀθάνατον θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄντην" 

τύνη δ᾽ εἰσελθὼν λαβὲ γούνατα Πηλεΐωνος, 465 
καί μιν ὑπὲρ πατρὸς καὶ μητέρος ἠὐκόμοιο 
λίσσεο καὶ τέκεος, ἵνα οἱ σὺν θυμὸν ὀρίνῃς."ἢ 

Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέβη πρὸς μακρὸν "οΟλυμπον 
Ἑρμείας" ἸΠρίαμος δ᾽ ἐξ ἵππων ἄλτο χαμᾶζε, 
Ἰδαῖον δὲ κατ᾽ αὖθι λίπεν" ὁ δὲ μίμνεν ἐρύκων 470 
“ ς Ἢ ᾽ὔ 9. ΖΑ ,ὔ ὕ, 

ἵππους ἡμιόνους τε γέρων δ᾽ ἰθὺς κίεν οἴκου, 
πὰ Ε3..19 Ν [4 δ ᾿, 9 ’ ἌσδνΝ 

τῇ ῥ᾽ ᾿Αχιλεὺς ἵζεσκε Διὶ φίλος: ἐν δέ μιν αὐτὸν 
Ὁ Ὁ) Ὁ 315 Ι 7 Ν. ἊΝ 23 » 

εὑρ, ἕταροι ὃ ἀπάνευθε καθήατο" τὼ δὲ δύ᾽ οἴω, 

ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ ΓΑλκιμος, ὄζος ΓΑρηος, 
) ’ 7 ϑὲ χὰ , ΟῚ “ 

ποίπνυον παρεόντε" νέον ὃ ἀπέληγεν ἐδωδῆς 475 
“ Ἂς ,ὔ Υ̓͂ Ν 7 ἢ ἔσθων καὶ πίνων" ἔτι καὶ παρέκειτο τράπεζα. 

τοὺς δ᾽ ἔλαθ᾽ εἰσελθὼν ΤΙρίαμος μέγας, ἄγχι δ᾽ ἄρα στὰς 
Χ 3 “ 7 ᾽ὔ Ν ᾽ὔὕ - 

χερσὶν ᾿Αχιλλῆος λάβε γούνατα καὶ κύσε χεῖρας 

δεινὰς ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας. 

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἄνδρ᾽ ἄτη πυκινὴ λάβῃ, ὅς τ᾽ ἐνὶ πάτ 480 ρ η η » βη 
“- ,ὔὕ 5 9. ΠΣ Ι ΄Ν 

φῶτα κατακτείνας ἄλλων ἐξίκετο δῆμον, 

ἀνδρὸς ἐς ἀφνειοῦ, θάμβος δ᾽ ἔχει εἰσορόωντας, 
ὡς ᾿Αχιλεὺς θάμβησεν ἰδὼν Πρίαμον θεοειδέα" 

θάμβησαν δὲ καὶ ἄλλοι, ἐς ἀλλήλους δὲ ἴδοντο. 

τὸν καὶ λισσόμενος Πρίαμος πρὸς μῦθον ἔειπε" 485 

“μνῆσαι πατρὸς σοῖο, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

469 ἄλτο] βαῖνε ν.1. 5Τ 471τ ἵππους θ᾽ Ρ' ΒΟΙΔ 1. Μ|Ι01)5 1118 
νι νν 90 γ25 476 κεἰἢ. Ατ.- 477 ἄγχι παραστὰς Ἢ ο Αἱ. 
479 παιδοφόνους 7013 τη. 5ες. π18ΓΡ'. 482 ἔχεν )9 6 τὰ 4]. 416 σοῖο 

ῬὈ ΟΣ Αἴηπηι. αἰΠδ, νος. ἴῃ ν. : σεῖο Ζεῃ., ντ]Ρ. : ἑοῖο Ὦ Αἵ 
185 



94, ἸΛΙΆΔΟΣ ὦ 

’ ἴτε 3) ’ 5 ἌΝ ἐν ϑυνι τα Ὰ Φῷ᾽. α τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ" 

καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες 
’ὔ 3 3 4 ’ὔ 3 ρ ΞΡ Ν Ν 3 “ τείρουσ᾽, οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι. 

ἀλλ᾽ ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων 490 
’ὔὕ ἌΣ “- ϑγπν γ 3. ἡ δ [ὲ χαίρει τ᾽ ἐν θυμῷ, ἐπί τ᾽ ἔλπεται ἤματα πάντα 

ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα" 

αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους 
ἤέ 5) 3 »" “ 3 » [2 “ 

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν ὃ οὗ τινὰ φημι λελεῖφθαι. 
Ἅ Ἂν 3 “, 

πεντήκοντά μοι ἦσαν, ὅτ᾽ ἤλυθον υἷες ᾿Αχαιῶν" 495 

ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν, 
Ν 9. 95 » Ὁ}: ἐὸν ῇ “ τοὺς δ᾽ ἄλλους μοι ἔτικτον ἐνὶ μεγάροισι γυναῖκες. 

“ Ν “ “ Υγ ΕΝ , 5. ΚΚ τῶν μὲν πολλῶν θοῦρος "Αρης ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν" 
ἃ { ων Υ͂ ἐν δ “ἢ ἊΝ 3 γ ὃς δέ μοι οἷος ἔην, εἴρυτο δὲ ἄστυ καὶ αὐτούς, 

Ν Ἀ ΄ - 3 , Ν ἵ 
τον σὺ πρφὴν κτεινὰς ἀμυνόμενον περι πατρὴηϑ9, 500 
Θ᾽ ΄“ ΄“ ΄“ ΄' Εἰκτορα" τοῦ νῦν εἵνεχ᾽ ἱκάνω νῆας ᾿Αχαιῶν 
λυσόμενος παρὰ σεῖο, φέρω δ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα. 
ἀλλ᾽ αἰδεῖο θεούς, ᾿Αχιλεῦ, αὐτόν τ᾽ ἐλέησον, 

μνησάμενος σοῦ πατρός" ἐγὼ δ᾽ ἐλεεινότερός περ, 

ἔτλην δ᾽ οἵ᾽ οὔ πώ τις ἐπιχθόνιος βροτὸς ἄλλος, 505 
2 Ν » ᾽ ΣΥΝ ΠΡ. Σ 32 
ἀνδρὸς παιδοφόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ᾽ ὀρέγεσθαι. 

ὰ ’ -“ 3. Κα, Ἂν Εὐπ 5, Ὁ (ὺ », Γ 

)ς φάτο, τῷ ὃ ἄρα πατρὸς ὑφ ἵμερον ὠρσε γόοιο 

ἁψάμενος δ᾽ ἄρα χειρὸς ἀπώσατο ἧκα γέροντα. 
ἊΝ Ν ΄ ε Ν Ὁ“ 3 , 

τὼ δὲ μνησαμένω, ὃ μὲν ᾿Εἰκτορος ἀνδροφόνοιο 

κλαῖ᾿ ἁδινὰ προπάροιθε ποδῶν ᾿Αχιλῆος ἐλυσθείς, 510 
Ν “-“ 3 Ἂν αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς κλαῖεν ἑὸν πατέρ᾽, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 

Πάτροκλον" τῶν δὲ στοναχὴ κατὰ δώματ᾽ ὀρώρει. 

αὐτὰρ ἐπεί ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
καί οἱ ἀπὸ πραπίδων ἦλθ᾽ ἵμερος ἠδ᾽ ἀπὸ γυίων, 
αὐτίκ᾽ ἀπὸ θρόνου ὦρτο, γέροντα δὲ χειρὸς ἀνίστη, 515 

488 ἐόντος ν.]. αηΐ., αἴ 4809 καὶ λοιγὸν] ἀπὸ οἴκου Ἀ 
ὄ τ ὑτός ἈΝ! ἔρων δ᾽ 1,9 492 μολόντα ) “Ο5 πα 4909 αὐτός 502 φέρων 

11ό τ γόνθο; φέρων τ᾽ Ὁ Μ9 506 χεῖρας ὀρέξαι ν. 1. 4Ρ. Επιδί. 
512 στεναχὴ Ζεη. 0 515 αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίων τε κυλινδόμενός τ᾽ 
ἐκορέσθη ΟΠ ΓΥΒΙΡΡα5 8Ρ. ααΐεη. 4ε ρἷας. ΗῚΡΡ. ἱν. 153 514 αἴ. 
Ατ. 



924. ἹΛΙΑΔΟΣ 

9. Δ , , ’ὔ 7 οἰκτίρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον, 
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηΐδα" 

“ἃ δείλ᾽, ἦ δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἄνσχεο σὸν κατὰ θυμόν. 
“- Υ ΣΤᾺΣ “ 3 “- 3 4 Ν “3 

πῶς ἔτλης ἐπὶ νῆας Αχαιῶν ἐλθέμεν οἷος, 

ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμοὺς ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς 520 
ε͵ 3 Ι 7 ’ 7 κν υἱέας ἐξενάριξα; σιδήρειόν νύ τοι ἥτορ. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζευ ἐπὶ θρόνου, ἄλγεα δ᾽ ἔμπης 
ἐν θυμῷ κατακεῖσθαι ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ" 

οὐ γάρ τις πρῆξις πέλεται κρυεροῖο γόοιο" 

υι :Ό ωι ὡς γὰρ ἐπεκλώσαντο θεοὶ δειλοῖσι βροτοῖσι, 
, 3 7 3 Ν᾽ 7 ΠΥΡᾺ , 3 Ἃ ζώειν ἀχνυμένοις" αὐτοὶ δέ τ᾽ ἀκηδέες εἰσί. 

δοιοὶ γάρ τε πίθοι κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει 
δώρων οἷα δίδωσι κακῶν, ἕτερος δὲ ἑάων" 
Ξ ᾧ μέν κ᾿ ἀμμείξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνο Ὁ μ μμείξας δώῃ Ζεὺς τερπικέραυνος, 

ἄλλοτε μέν τε κακῷ ὅ γε κύρεται, ἄλλοτε δ᾽ ἐσθλῷ' 530 
Θ ,ὔ “ “ ΄ ἈΝ Υ 

ᾧ δὲ κε τῶν λυγρῶν δώῃ, λωβητὸν ἔθηκε, 
ἤν κΣ ἊΝ 4 ρσόδον ’ “ 2 , 

καὶ ἑ κακὴ βούβρωστις ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐλαύνει, 
“- 3 Ν “- “ » - 

φοιτᾷ δ᾽ οὔτε θεοῖσι τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν. 

ὡς μὲν καὶ Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα 

ῳ) ὧι 

δ “ , Ν δ ἘΟΚΑΣ ΄ ΦΥ͂ ΣΝ ἐκ γενετῆς" πάντας γὰρ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἐκέκαστο 5 

ὄλβῳ τε πλούτῳ τε, ἄνασσε δὲ Μυρμιδόνεσσι, 
᾽ ε ““ 3 Ν ’ὔ 5 καί οἵ θνητῷ ἐόντι θεὰν ποίησαν ἄκοιτιν. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ θῆκε θεὸς κακόν, ὅττι οἱ οὔ τι 
Ν παίδων ἐν μεγάροισι γονὴ γένετο κρειόντων, 

΄΄ο' 7 

ἀλλ᾽ ἕνα παῖδα τέκεν παναώριον" οὐδέ νυ τόν γε 540 
7 ᾽ὔ 5 Ν [ ’ Τὴ γηράσκοντα κομίζω, ἐπεὶ μάλα τηλόθι πάτρης 

“Ὁ Ὁ Ν 7ὔ , 7 2. Ν Ν 7 

ἣμαι ἐνὶ Τροίῃ, σέ τε κήδων ἠδὲ σὰ τέκνα. 
Χ “ ,ὔ Ν ἊΝ .Ν 3 Ἃ » 3 καὶ σέ, γέρον, τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι" 

“ 7 ᾿ ἣ 6 5) Ν Φ) ὅσσον Λέσβος ἄνω, Μάκαρος ἕδος, ἐντὸς ἐέργει 

518 ἄσχεο }5.3 1.1.9 Μ' 1011: ἔσχεο αἵ ΝἘ 521 ἐξενάριξε 911 8 
522 καταέζευ γρ. [99 524 πρῆξι5] τ᾽ ἄνυσις Βπι8 σοτῖ. Τὶ ν.]. ἴπ 

Α 526 ἀχνυμένοις Ῥ'" ΘΑ Ὁ Νέ ν!; ἀχνυμένους νι]Ρ. 528 κηρῶν 
ἔμπλειοι ὃ μὲν ἐσθλῶν αὐτὰρ ὃ δειλῶν Ρ]αΐ. ΚΕΡ. 379 4 520 ἐπιμίσ- 
γεται  Ῥἰπά. Ῥυίῃ. 11. 141 544 μακάρων 013 τη. Ξες. Ἡ 110 γτν 
ι1ο Ῥγιι5. ἰχχῖν. 18, Ρ]αί. 4ε εχὶ]. 603 4, 514. ἴῃ ἴάνω, εἴ. Μεῖαᾳ 11. 7. 
4: μάκαρος πόλις ΘίγΑΡ. 5356, 586 



9. ἸΔΙΑΛΟΣ ὦ 

καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ “Ἑλλήσποντος ἀπείρων, 545 
τῶν σε, γέρον, πλούτῳ τε καὶ υἱάσι φασὶ κεκάσθαι. 

ὙΠ ΣΟΝΝ ") ’ “ ζω ΓΚ 3 Ζ αὐτὰρ ἐπεί τοι πῆμα τόδ᾽ ἤγαγον Οὐρανίωνες, 
αἰεί τοι περὶ ἄστυ μάχαι τ᾽ ἀνδροκτασίαι τε. 
9, ΣΥΝ ἢ δ. 7 Ν Ἂς , ἄνσχεο, μηδ ἀλίαστον ὀδύρεο σὸν κατὰ θυμὸν" 

τ ’ 4 2 ’, Ὁ ες 
οὐ γὰρ τι πρήξεις ἀκαχήμενος υἱος εῆος, 559 

53 

οὐδέ μιν ἀνστήσεις, πρὶν καὶ κακὸν ἄλλο πάθῃσθα. 

Τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής" 
ς 5 γ 

“μή πώ μ᾽ ἐς θρόνον ἵζε, διοτρεφές, ὄφρα κεν ᾿ Ἑίκτωρ 
“ ΟΝ 7’ 2 7, Ξ) ΣΝ κεῖται ἐνὶ κλισίῃσιν ἀκηδῆς, ἀλλὰ τάχιστα 

λῦσον, ἵν᾿ ὀφθαλμοῖσιν ἴδω" σὺ δὲ δέξαι ἄποινα 555 

πολλά, τά τοι φέρομεν: σὺ δὲ τῶνδ᾽ ἀπόναιο, καὶ ἔλθοις 

σὴν ἐς πατρίδα γαῖαν, ἐπεί με πρῶτον ἔασας 
-“ 3 

αὐτόν τε ζώειν καὶ ὁρᾶν φάος ἠελίοιο. 
Ν. 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
«ς 7 “ 3. Ὁ 7 [ῤ , Ν ἊΝ Θ.ΑΔΟΝΝ μηκέτι νῦν μ᾽ ἐρέθιζε, γέρον" νοέω δὲ καὶ αὐτὸς 5όο 
Ἷ, “- 5. 

“Εκτορά τοι λῦσαι, Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε 
’, ο΄ » 

μήτηρ, ἥ μ᾽ ἔτεκεν, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. 
Ν ,ὔ 

καὶ δέ σε γιγνώσκω, Τ]ρίαμε, φρεσίν, οὐδέ με λήθεις, 
“ “-“ χ 5. ΕΙΩν ἊΣ Ὅ.ε Ν “ 3 “ ὅττι θεῶν τίς σ᾽ ἦγε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

3 Ι “ 

οὐ γὰρ κε τλαίη βροτὸς ἐλθέμεν, οὐδὲ μάλ᾽ ἡβῶν, 565 
ἐς στρατόν" οὐδὲ γὰρ ἂν φυλάκους λάθοι, οὐδέ κ᾿ ὀχῆα 

ῥεῖα μετοχλίσσειε θυράων ἡμετεράων. 

τῷ νῦν μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς, 
΄ “ 5.9 ΘΊΤΙΝ, ἌΔΠΝ ΄, 5) 1 μὴ σε, γέρον, οὐδ᾽ αὐτὸν ἐνὶ κλισίῃσιν ἐάσω 

7 ων 

καὶ ἱκέτην περ ἐόντα, Διὸς δ᾽ ἀλίτωμαι ἐφετμάς." 570 

546 τῶν] τῶ }0)15 0“ 6 »Ὰ Ὁ ΝῚ ΤΊ γῈ8 γ82 Ἐποί. εὐοὺ ἐδ τς 
Μιῦ έν νι8 1} 55. 550 ἔοΐο Ζεη. Ὧ 1,4 τν. : υἱέος αἰνῶς ϑἴο!". ΕἸοτ. 
124.1 553 μή πώμ᾽ ΑΤ,16 Μ8 Μϑ9ν14; μή μέ πω νυϊρ. 554 κηται 
Ῥ' ΔΤ΄Υ' Ὁ οοτγ. 556-557 αἴ. Αγ. 556 φέρομαι Ἢ Ἢ ν.]. 4Ρ. 

Επβέ. 8]. 557 ἕασας [)]4. ἩδτπηαρΙ45, Α : ἐπεί με πρῶτ᾽ ἐλέησας 
Πίοη. 514. 558 οπι. 510 Ὁ ΕΥΤ 05 109 171: γιοῦ γπ γι γ28 (οὗτος 

ὁ στίχος οὐχ εὑρέθη ἐν τῷ παλαιῷ Α πιδγξ.) 566 φύλακας 91:51 
ΒΟ Μ! 8]. οὐδέ τ ΑΝ" ὀχῆα Δ΄. Α1.161,20 Μ8 ΝῚ ΝΈΤ 71: 
ὀχῆας ςεΐ. 568 τῶ] τῶν ΟΕ], νέενγ32 ἐνὶ φρεσὶ ν. 1. ἴπ Α 



ον ΒΑ ῸΣ τῷ 

ὰ Ὡς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ. 
Πηλεΐδης δ᾽ οἴκοιο λέων ὡς ἄλτο θύραζε, 

οὐκ οἷος, ἅμα τῷ γε δύω θεράποντες ἕποντο, 

ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ ΓἼΑλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα 

τι ᾿Αχιλεὺς ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα, 
ἃ ΚΣ“ ε ἊΝ ’ ’ “ ε ᾽ὔ 

οἱ τόθ᾽ ὑπὸ γόφιν λύον ἵππους ἡμιόνους τε, 

ἐς δ᾽ ἄγαγον κήρυκα καλήτορα τοῖο γέροντος, 
᾿ς Θ. πὴ ἘυΑι 7 Φ ΞΕ ἢ σῸ ΕΚ  Φ. 5.9 7 

κὰδ δ᾽ ἐπὶ δίφρου εἷσαν: ἐὐξέστου δ᾽ ἀπ᾿ ἀπήνης 

ἥρεον “Εἰκτορέης κεφαλῆς ἀπερείσι᾽ ἄποινα ἥρ ρέη ἧς ἀπερ ' 
Ν ἌΛΕΞΙ, ’ὔ ’ 5. 5} ’ “ καὸ ὃ ἐλιπον δύο φάρε᾽ ἐΐννητόν τε χιτῶνα, 

Ψ Ῥ: , , ας ς ΄ 
ὄφρα νέκυν πυκάσας δοίη οἰκόνδε φέρεσθαι. 

δμῳὰς δ᾽ ἐκκαλέσας λοῦσαι κέλετ᾽ ἀμφί τ᾽ ἀλεῖψαι, 
’ 3 ͵ ε Ν “ Ψ Εἴἢ νόσφιν ἀειράσας, ὡς μὴ [Πρίαμος ἴδοι υἱόν, 
ἊΝ ε Ν 3 4 Ψ ’ 9 5) γε μὴ ὁ μὲν ἀχνυμένῃ κραδίῃ χόλον οὐκ ἐρύσαιτο 

παῖδα ἰδών, ᾿Αχιλῆϊ δ᾽ ὀρινθείη φίλον ἦτορ, 

καί ἑ κατακτείνειε, Διὸς δ᾽ ἀλίτηται ἐφετμάς. 
Ν ΘᾺ Χ “5, Ν “ Ν “ 5 ᾽ὔὕ τὸν ὃ ἐπεὶ οὖν δμῳαὶ λοῦσαν καὶ χρῖσαν ἐλαίῳ, 

ἀμφὶ δέ μιν φᾶρος καλὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα, 
ἌΥΥΡΕΝ ’ 3... Ν μ 3 ρ Ὁ Εν ς 

αὐτὸς τόν γ ᾿ΑΑχιλεὺς λεχέων ἐπέθηκεν ἀείρας, 
Ν τῇ Υ τον ΣΝ 9 ΑΘ. 5 {4 

σὺν δ᾽ ἕταροι ἤειραν ἐὐξέστην ἐπ᾽ ἀπήνην. 
ᾧ ξέ ον ον τς , ίλ ὃ᾽ ΘΙ νι ε “-“ Η 

ὑμωξέν τ΄ ἂρ᾽ ἔπειτα, φίλον δ᾽ ὀνόμηνεν ἑταῖρον 
«ς ’ 7 » ΄ μὴ μοι, ΄άτροκλε, σκυδμαινέμεν, αἴ κε πύθηαι 

“ἶΑ" - εἰν ᾿Αἰδός περ ἐὼν ὅτι “Ἕκτορα δῖον ἔλυσα 
Ν ἤ 2 Ν » 9 , “ Υ 

πατρὶ φίλῳ, ἐπεὶ οὔ μοι ἀεικέα δῶκεν ἄποινα. 
ἿΝ , 39 σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ καὶ τῶνδ᾽ ἀποδάσσομαι ὅσσ᾽ ἐπέοικεν. 

Ἢ ῥα, καὶ ἐς κλισίην πάλιν ἤϊε δῖος ᾿Αχιλλεύς, 
“- ΄ ἕζτο δ᾽ ἐν κλισμῷ πολυδαιδάλῳ, ἔνθεν ἀνέστη, 

,ὔ ἐς τς ΑΚ Α Ν Ν 7 Ι “ 
τοίχου τοῦ ἑτέρου, ποτὶ δὲ Πρίαμον φάτο μῦθον" 

5795 

580 

585 

590 

595 

571: ἔδεισεν] ῥιγησεν 05 5η4 δ ΑΒΟΙΡ1.53116 Μ57 ὕὅν2- 

τε καὶ νιυ]ρ.: καὶ Μ9 ΜῈ ΝῚ {018 γ8 576 ἵππους θ᾽ 61.1.8 5 γὃν9 
5η8 ἐνξέστου] ἐὐσσώτρου Ὁ 12 Ὁ Ὺ ΝΑ τπδτρ. γρ. ἃ 584 κότον 

οὐ κατερύκοι ν.]. απΐ.: χόλον οὐ κατερύξει ἃ Ψ' : γόον Ἡ άπ. : κόλον 
ἘΠίΔΠα5 : κόπον Αἱ. 51 59. ἐὐξέστῃ ἀπ᾽ ἀπήνῃ (51ς) Δ 55. 
594-595 δἴἢ. Ατ. 595 αὖ] ἂν Ε᾽ ὅσσ᾽] ὡς Ὁ": 



4.  ΓΤΑΤΑΔΟΣ ὦ 

“υἱὸς μὲν δή τοι λέλυται, γέρον, ὡς ἐκέλευες, 
κεῖται δ᾽ ἐν λεχέεσσ᾽: ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν όοο 
᾿ 3.5 ΟΝ “ “ Ν ’ ’ 
ὄψεαι αὑτὸς ἄγων" νῦν δὲ μνησώμεθα δόρπου. 

ἊΝ ’ 5. ΠΟΛ ’ 5 , ,ὔ καὶ γάρ τ᾽ ἠΐκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου, 

τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο ἢ περ ρ 
ὰ “ 3 ,ὔ ε ἐξ μὲν θυγατέρες, ἕξ δ᾽ υἱέες ἡβώοντες. 

τοὺς μὲν ᾿Απόλλων πέφνεν ἀπ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο όο5 
΄, ΄ Ν 5.» 9 , 

χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ΄ ᾿Αρτεμις ἰοχέαιρα, 
Ψ ΣΝ “59 ἠ , 

οὕνεκ ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρήῳ" 
ει 

“ Ν. ΄ ε 9 ἌΣ ΡΗΝΝ ’ὔ ’ 

φῆ δοιὼ τεκέειν, ἢ ὃ αὐτὴ γείνατο πολλούς" 
Ν. 3.1 {αν Ἂν: ’ 3} 57. ΡΣ Ἀν Μ 

τὼ δ᾽ ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ᾽ ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν. 
ε ἊΣ Δ, νὴ Ὰ ῇ ϑ...9 ’ 9) [4 ϑ οἱ μὲν ἂρ ἐννῆμαρ κέατ᾽ ἐν φόνῳ, οὐδέ τις ἣεν ότο 

κατθάψαι, λαοὺς δὲ λίθους ποίησε Κρονίων" 
Ν Ως “ ’ Ν 5 ἐφ τοὺς δ᾽ ἄρα τῇ δεκάτῃ θάψαν θεοὶ Οὐρανίωνες. 

ς ϑυοϑ., ζ 7 2 5 ἊΝ " Ι ’ 

ἢ ὃ ἄρα σίτου μνήσατ΄, ἐπεὶ κάμε δάκρυ χέουσα. 
“᾿ Ἅ 

νῦν δέ που ἐν πέτρῃσιν, ἐν οὔρεσιν οἰοπόλοισιν, 

ἐν Σιπύλῳ, ὅθι φασὶ θεάων ἔμμεναι εὐνὰς ότ5 
νυμφάων, αἵ τ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Αχελώϊον ἐρρώσαντο, 
" 7 5. 5 “ 3 4 ’ 
ἐνθα λίθος περ ἐοῦσα θεῶν ἐκ κήδεα πέσσει. 

 ι.. “-“ ’ ἀλλ᾽ ἄγε δὴ καὶ νῶϊ μεδώμεθα, δῖε γεραιέ, 

σίτου' ἔπειτά κεν αὖτε φίλον παῖδα κλαίοισθα, 
" Μ, Ἴλιον εἰσαγαγών" πολυδάκρυτος δέ τοι ἔσται." ό2ο 

τὴ “ .. Η, καὶ ἀναΐξας ὄϊν ἄργυφον ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς 
ε Ν ; ἈΝ τά 3. Ν σφάξ᾽- ἕταροι δὲ δερόν τε καὶ ἄμφεπον εὖ κατὰ κόσμον, 

, ’, ΘΛ 5., , σὸς ἢ 3.9 -“ 
μίστυλλον τ΄ ἂρ ἐπισταμένως πεῖραν τ ὀβελοῖσιν, 

ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
3 “ 3. ἐγ9) “- ἘΝ 3 τῳ 9, “ 

Αὐτομέδων δ᾽ ἄρα σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ 625 
“ 2 “4 ΒΥΤΟΝ: ,ὔ “ 3 ’ 

καλοῖς ἐν κανέοισιν" ἀτὰρ κρέα νεῖμεν ᾿Αχιλλεύς. 
ε το 13... }5 ’ὔ 3. “ ,ὕ “ δ 

οἱ ὃ ἐπ᾿ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
ΘΈΘΤΑς 3 Ν ’ ἌΡ» Ἕ 3) “ ο΄] αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

ἦτοι Δαρδανίδης Πρίαμος θαύμαζ᾽ ᾿Αχιλῆα, 

500 ὡς σὺ κελεύεις, ὁ ΒΟ ΤΙ νιν 6ο4 υἱέες εἰ υἱεῖς Ατ. 
(διχῶς) : υἱέες )ὅ : υἱεῖς οοαά. δ6τ4-6τη εαἰἢ. Ατιβίορῃ. Ασ. 
6τ6 ᾿Αχελήϊον ν.]. απῖ., Δ 55. : ᾿Αχελήσιον 5 Τ 



24. ἸΛΙΆΔΟΣ ὦ 

ὅσσος ἔην οἷός τε᾿ θεοῖσι γὰρ ἄντα ἐῴκει: ό3ο 
αὐτὰρ ὁ Δαρδανίδην Πρίαμον θαύμαζεν ᾿Αχιλλεύς, 

5 ’ Ὦ» ’, 5}. 18) Ν ἊΝ “ 9 Ἷ εἰσορόων ὄψίν τ΄ ἀγαθὴν καὶ μῦθον ἀκούων. 
ΟΣ ὩΣ 93 Ἀ 3 »} [, ες ’ 

αὐτὰρ ἐπεὶ τἀρπησαν ἐς ἀλλήλους ὁρόωντες, 
7 Ἁ 7 

τὸν πρότερος προσέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής" 

“λέξον νῦν με τάχιστα, διοτρεφές, ὄφρα καὶ ἤδη 635 
“ “ “- [4 7 εἶ 
ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντες 

3 ᾽’ » ε Ἂς ἰώ 3 “ 
οὐ γὰρ πω μῦσαν ὄσσε ὑπὸ βλεφάροισιν ἐμοῖσιν 

ἐξ οὗ σῆς ὑπὸ χερσὶν ἐμὸς πάϊς ὥλεσε θυμόν Η ΧΕρ " μον, 
5 3 5.ἘΝ Ι Ν 7 4 ,ὔ ἀλλ᾽ αἰεὶ στενάχω καὶ κήδεα μυρία πέσσω, 

3 [φὲ 3 ’ ’ ἊΝ ’, 6 

αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ ΚΟΤΡΟΡ. 40 

νῦν δὴ καὶ σίτου πασάμην καὶ αἴθοπα οἶνον 

λαυκανίης καθέηκα' πάρος γε μὲν οὔ τι πεπάσμην." 
Ἦ ῥ᾽, ᾿Αχιλεὺς δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ δμῳῇσι κέλευσε 

"  ΕΥ τ 9, 3 ᾽ὔ ,ὔ δος Κονα ςνΝ δέμνι ὑπ᾽ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ 
ἿΝ 3 7 7 ΡῚ 

πορφύρε᾽ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ᾽ ἐφύπερθε τάπητας, 645 
», Ὁ. 59 ἢ ΒᾺ ᾽ὔ [. χλαίνας τ᾽ ἐνθέμεναι οὔλας καθύπερθεν ἕσασθαι. 

αἱ δ᾽ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετὰ χερσὶν ἔχουσαι, 
ων 23.ϑ, Κν ’ὔ ἊΝ [ 3.4. 9 7 
αἴψα δ᾽ ἄρα στόρεσαν δοιὼ λέχε ἐγκονέουσαι. 

Ν 5} ν δὴ , [ ’, 2 ΈΟΝ 9... τὸν ὃ ἐπικερτομέων προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεὺς" 

“ ἐκτὸς μὲν δὴ λέξο, γέρον φίλε, μή τις ᾿Αχαιῶν ό5ο 
2 ΟΣ 5 “ δ ’, [2 7 ΕΝ ἐνθὰδ᾽ ἐπέλθῃσιν βουληφόρος, οἵ τέ μοι αἰεὶ 

Ν ΄ὔ΄ 7, ὰ [ 2 7, 
βουλὰς βουλεύουσι παρήμενοι, ἣ θέμις ἐστί: 

“ » ζ, Μ ἊΝ Ν ͵] , 

τῶν εἴ τίς σε ἴδοιτο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν, 
σε» 3. ὧν 9 7 3 7 ᾽ὔ “ αὐτίκ᾽ ἂν ἐξείποι ᾿Αγαμέμνονι ποιμένι λαῶν, 

καί κεν ἀνάβλησις λύσιος νεκροῖο γένηται. 655 
2 ολῶς ’ ΔΟΞΩ͂Ν ἈΝ ΟΣ ἴε Ι 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον, 

ποσσῆμαρ μέμονας κτερεϊζέμεν “Ἕκτορα δῖον, 
Ψ 7, 3 ’ 7 Ν. Ν ΘΛ 39 ὄφρα τέως αὐτός τε μένω καὶ λαὸν ἐρύκω. 

Τὸν δ᾽ ἠἡμείβετ᾽ ἔπειτα γέρων ἸΠρίαμος θεοειδής" 

636 παυσώμεθα Ατ. ἃ 1.1091,19Μ9ΝΈένΙ 642 λαυκανίης Ῥ' 
6 Α ΒΟΙΝΈΤ 8]. : λευκανίης νυ!]ρ. 643 ἔειπε αε 1 646 τ᾽ 
ἐφύπερθεν Ἃ 9 ΝΞ 647 δάδας 1,10 Μ9 656 ἀγόρευσον Ὦ ἴ ᾳ Δ]. 

658 τε μένω) μενέω ΑΡΟΙ]]. Ιεχ. ἴπ Τέως 



5“. ΠΛΙΑΧΟΣ ὦ 

“ εἰ μὲν δή μ᾽ ἐθέλεις τελέσαι τάφον “Ἑκτορι δίῳ, 
ς ἢ Ἰὰ ε"ὔ, 3 “ , ,ὔ 
ὧδέ κέ μοι ῥέζων, ᾿Αχιλεῦ, κεχαρισμένα θείης. 

οἶσθα γὰρ ὡς κατὰ ἄστυ ἐέλμεθα, τηλόθι, δ᾽ ὕλη 
ἀξέμεν ἐξ ὄρεος, μάλα δὲ Τρῶες δεδίασιν. 

ἐννῆμαρ μέν κ᾽ αὐτὸν ἐνὶ μεγάροις γοάοιμεν, 
“᾿ ’ ν “ ’ ἵ 

τῇ δεκάτῃ δὲ κε θάπτοιμεν δαινῦτό τε λαός, 

ἑνδεκάτῃ δέ κε τύμβον ἐπ᾽ αὐτῷ ποιήσαιμεν ῃ μ ἢ ποιήσαιμεν, 
“ Ν ῇ "ἢ »» 3 [ 39 

τῇ δὲ δυωδεκάτῃ πολεμίξομεν, εἴ περ ἀνάγκη. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς" 
«ςΥ Ν. “ Ἢ ἴχ 3 ε ἈΝ ΄ 

ἔσται τοι καὶ ταῦτα, γέρον [Πρίαμ'᾽, ὡς σὺ κελεύεις" 

σχήσω γὰρ πόλεμον τόσσον χρόνον ὅσσον ἄνωγας." 

Ἃς ἄρα φωνήσας ἐπὶ καρπῷ χεῖρα γέροντος 
ἔλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείσει᾽ ἐνὶ θυμῷ. 

ε Ν "᾽ 2.2 , »" 53. 0 )ὕ 
οἱ μὲν ἂρ ἐν προδόμῳ δόμου αὐτόθι κοιμήσαντο, 

“ Ἀ ’ὔ ἯΝ Ν Ἃ 5... 9 

κῆρυξ καὶ ἸΠΙρίαμος, πυκινὰ φρεσὶ μήδε᾽ ἔχοντες. 
Ύ ΤΩΝ. ᾿) Ν - “ ’ὕ οὐ τὸ ’, 

αὐτὰρ Αχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης ἐὑὐπήκτου" 

τῷ δὲ Βρισηὶς παρελέξατο καλλιπάρῃος. 
Ε , ε ’ ΝΟ 5 , ε Ν. 

Αλλοι μέν ῥα θεοί τε καὶ ἀνέρες Ἱπποκορυσταὶ 

εὗδον παννύχιοι, μαλακῷ δεδμημένοι ὕπνῳ" 
3 2 3 «ς ,ὔἷ 5 » Ψ , 
ἀλλ᾽ οὐχ Ἑρμείαν ἐριούνιον ὕπνος ἔμαρπτεν, 
ς ,ὔ ἌΠΟΔΝΚΩΝ, Ν “ ’ἢ “ 

ὁρμαίνοντ ἀνὰ θυμὸν ὅπως Πρίαμον βασιλῆα 
- 3 , Ν ε Ν ’, 

νηῶν ἐκπέμψειε λαθὼν ἱεροὺς πυλαωρούς. 
“ 5. ἘΣ 5. ἼΨΨΕΊΠΚΑΝ “ 7, Ν “ μ 

στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν" 
ςς 5 , Ψ ’ Ἷ , ’ Ὁ 9.9 “ ὦ γέρον, οὔ νύ τι σοΐ γε μέλει κακόν, οἷον ἐθ᾽ εὕδεις 

ἀνδράσιν ἐν δηΐοισιν, ἐπεί σ᾽ εἴασεν ᾿Αχιλλεύς. 
καὶ νῦν μὲν φίλον υἱὸν ἐλύσαο, πολλὰ δ᾽ ἔδωκας" 

“ 7 “ Α Ν ’ὕ “. 5 

σεῖο δέ κε ζωοῦ καὶ τρὶς τόσα δοῖεν ἄποινα 
-“ 3, ,ὔ 

παῖδες τοὶ μετόπισθε λελειμμένοι, αἴ κ᾿ ᾿Αγαμέμνων 
’΄ 55 -, , Ν ϊ 3 »55 γνώῃ σ᾽ ᾿Ατρεΐδης, γνώωσι δὲ πάντες Αχαιοί. 
ἃ , 7 3 κὲ ὡς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων, κήρυκα δ᾽ ἀνίστη. 

66ι ῥέξας ἘᾺ τὰ αἱ. 6653 δὲ] γὰρ Ατ. ῶ!ῦσ ἅ ἃ τῷ Ν'ἔ Νέ Αἱ. 

6όο 

δός 

όγο 

675 

ό6ϑ8ο 

6ηο τόσσον πόλεμον χρόνον Θ ὉΖ1ΔΑ εἴ ὡς σὺ ν.]. ἀρ. Ἐπί. 
6138 αὐτοῦ Ὁ): αὐτίκα Ν' 6η6 δὲ) δ᾽ ἄρα ᾳΑ 1.16 Μὲ 0)" 55. 

681 πυλαουρους Ρ 



51. ἸΤΛΙΑ ἌΟΣΝΣ ὦ 

“ “56 , “ 

τοῖσιν δ᾽ Ἕρμειας ζεῦξ᾽ ἵππους ἡμιόνους τε, ό9ο 
ΕἸ Ἔν ὍΣ 0) ἌΡΟΟΝ ἡ Ν , ΥΩ γ2 Υ 
ῥίμφα δ᾽ ἀρ᾽ αὐτὸς ἔλαυνε κατὰ στρατόν, οὐδέ τις ἔγνω. 

3 ολτοτο Ν “ -“ 5.5 - - 

Αλλ᾽ ὅτε δὴ πόρον ἵξον ἐῦρρεῖος ποταμοῖο, 
»-᾿ 7ὔ ἃ 5 Ι 7 ᾽ὔ 

Ξάνθου δινήεντος, ὃν ἀθάνατος τέκετο Ζεύς, 
ε ἊΝ ΒΗ Ψ 1:9 “ Ἂ Ν » 

Ἑρμείας μὲν ἔπειτ ἀπέβη πρὸς μακρὸν ᾿Ολυμπον, 
31Τ Χ Ν ’ ἢ “ ΕΣ. 5.1 ταν δ 
Ηὼς δὲ κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν, ό953 

οἱ δ᾽ ἐς ἄστυ ἔλων οἰμωγῇ τε στοναχῆ τε : πογῇ ΧΠ 
ε ὔ , 

ἵππους, ἡμίονοι δὲ νέκυν φέρον. οὐδέ τις ἄλλος 
" “ 3.5 “ ΄ ““ ἔγνω πρόσθ᾽ ἀνδρῶν καλλιζώνων τε γυναικῶν, 
39 Ὁ ἐν ͵ 4.1 7 3 ͵΄ 
ἀλλ΄ ἄρα Κασσάνδρη, ἰκέλη χρυσέῃ ᾿Αφροδίτῃ, 

4 - 5 

Πέργαμον εἰσαναβᾶσα φίλον πατέρ᾽ εἰσενόησεν 700 
ε τὶ 8; ἢ: ἐξ ἢ 3 , ξ ἑσταότ᾽ ἐν δίφρῳ, κηρυκά τε ἀστυβοώτην 

Χ δ. ΡΥ ὙΠ 3.) 1Ὲ ζ » , 2 ἴ 
τὸν ὃ ἂρ ἐφ᾽ ἡμιόνων ἴδε κείμενον ἐν λεχέεσσι" 

, 7ὔ “ κώκυσέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ" 

“ὄψεσθε, Τρῶες καὶ Τρῳάδες, Ἕκτορ᾽ ἰόντες, 
» Ν Ἢ) 7 ων 7 

εἴ ποτε καὶ ζώοντι μάχης ἑκ νοστήσαντι 705 
,»" 3 5 Ν 7 “ ’ὔ “Ὅτ ΜᾺ ΄ 39 

χαίρετ᾽, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ᾽ ἣν παντί τε δήμῳ. 
ὰ “- Ὡς ἔφατ᾽, οὐδέ τις αὐτόθ᾽ ἐνὶ πτόλεϊ λίπετ᾽ ἀνὴρ 

5. Ν Ω Ν 5... “ 7 
οὐδὲ γυνή" πάντας γὰρ ἀάσχετον ἵκετο πένθος" 
ο “ Ν ’ὔ , δ " ἀγχοῦ δὲ ξύμβληντο πυλάων νεκρὸν ἄγοντι. 

“ ’ ον ἢ ’ Ν ’ὔ ’ 

πρῶται τὸν γ᾽ ἀλοχὸς τε φίλη καὶ πότνια μήτηρ 710 
7 τ δ. ον 5." 5. Ὁ τιλλέσθην, ἐπ᾿ ἄμαξαν ἐύΐτροχον ἀΐξασαι, 

ἁπτόμεναι κεφαλῆς" κλαίων δ᾽ ἀμφίσταθ᾽ ὅμιλος. 
᾽ὔ ,ὔ Ἂν ’, ν 5 ΦῸΡ Ἂ 

καί νύ κε δὴ πρόπαν ἢμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
ω , 7 ΦΧ. Ν ΙᾺ 
Εκτορα δάκρυ χέοντες ὀδύροντο πρὸ πυλάων, 

72 ΄ 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ἐκ δίφροιο γέρων λαοῖσι μετηύδα" 715 
ξεο, ν ᾿) 3 ΄“ 7 Ὁ ὐΙΝς, Ν 

εἴξατέ μοι οὐρεῦσι διελθέμεν: αὐτὰρ ἔπειτα 
2 - οτος 5 Ι ’ 395 
ἄσεσθε κλαυθμοῖο, ἐπὴν ἀγάγωμι δόμονδε. 

ὰ , 3 ε Ὡς 7 ΝΥ πῶ 2 ΄ Ὡς ἔφαθ᾽, οἱ δὲ διέστησαν καὶ εἶξαν ἀπήνῃ. 
ε 3 Σ Χ ἽΕΙ Ἢ ἊΝ ΄ Ν Ν Υ οἱ ὃ ἐπεὶ εἰσάγαγον κλυτὰ δώματα, τὸν μὲν ἔπειτα 

τρητοῖς ἐν λεχέεσσι θέσαν, παρὰ δ᾽ εἶσαν ἀοιδοὺς 720 

693 οπι. ))᾽" 6 Ζ1ο  Απρ. αν ν 83 691 φέρον] ἄγον 9)" 
ΒΑ1,6Μ8 104 εκτορα διον Ρ" 06 πόλι Ατ. 5 ὕὉ5 ἴα ΝῚΣ 
117 αἀσεσθαι 9)“: -ασθαι ἘΤ ἀγάγωμι 1) 1,15 Ν13 : -ωμαι Ἃ : -οιμι 
ςεί, πόλινδε Ν 1 γρ. Δ 



0. ΤΑΤΑΛΟΣ ὦ 

θρήνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀοιδὴν 
ε Ν τ τε Δ) ΄ 5,τα τας Ν ’ ω οἱ μὲν ἂρ ἐθρήνεον, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 
΄“» 9. 5 Ἤ ͵ 5. ’ τῇσιν δ᾽ Ανδρομάχὴ λευκώλενος ἦρχε γόοιο, 

4 ἢ ’, Ἥ.Ἅ Ν Ἂν Υ̓ 

Εκτορος ἀνδροφόνοιο κἀρὴ μετὰ χερσὶν ἔχουσα" 
“ ΟΣ, 5“ , Ν ΝΣ , Ἂ ἄνερ, ἀπ᾿ αἰῶνος νέος ὦλεο, κὰδ δέ με χήρην 

’ὔ 2 ἢ... 5 ἌΝ, Ά Μ λείπεις ἐν μεγάροισι: πάϊς δ᾽ ἐτι νήπιος αὕτως, 
ἃ , ’ὔ 3.9 Ῥ Λ δὼ 7 Μ ὉΡ τέκομεν σύ τ΄ ἐγὼ τε δυσάμμοροι, οὐδὲ μιν οἴω 
Ὁ ψ Ν Ν , “ 5. γἡ 
ἥβην ἵξεσθαι" πρὶν γὰρ πόλις ἥδε κατ᾽ ἄκρης 

7 9) ἊΝ Ν »} ,ὔ ὩΦ 4 3 νος 

πέρσεται" ἡ γὰρ ὄλωλας ἐπίσκοπος, ὃς τὲ μιν αὐτὴν 
.᾿᾿ » 3... ’ Ν ἊΝ Ἅ ’ ῥύσκευ, ἔχες ὃ ἀλόχους κεδνὰς καὶ νήπια τέκνα, 
ἃ [4 Ι Ν 3) Ἕ “ 

αἱ δὴ τοι τάχα νηυσὶν ὀχήσονται γλαφυρῇσι, 
Ν Ν δ Ὁ ΠΝ Ν - Ν 3 ,ὔ Ν᾿ ΟΣ Ν 3. ΣΝ 

καὶ μὲν ἐγὼ μετὰ τῇσι" σὺ δ᾽ αὖ, τέκος, ἢ ἐμοὶ αὑτῇ 
. 5» μ 3 7 5) ἕψεαι, ἔνθα κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο, 
3 ’ὔ ἈΜΉΝ 3, ,ὔ Ἵ 3 “ ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου, ἢ τις ᾿Αχαιῶν 
ν΄’ Ν «ς Ἂν 5 Ν ’, Ν Μ ῥίψει χειρὸς ἑλὼν ἀπὸ πύργου, λυγρὸν ὄλεθρον, 

Ὁ Ὡ“ χωόμενος, ᾧ δή που ἀδελφεὸν ἔκτανεν “Ἑκτωρ 
“δ ,ὔ “ 

ἢ πατέρ᾽, ἠὲ καὶ υἱόν, ἐπεὶ μάλα πολλοὶ ᾿Αχαιῶν 
τ 

Ἕκτορος ἐν παλάμῃσιν ὀδὰξ ἕλον ἄσπετον οὖδας. 
3 Ν » 4 Ν ἣΝ 2 δι ἴφι 

οὐ γὰρ μείλιχος ἐσκε πατὴρ τεὸς ἐν δαΐ λυγρῇ" 
“ ,ὔ ἊΝ Ν 3 ὑᾳ ἈΠ τῷ καί μιν λαοὶ μὲν ὀδύρονται κατὰ ἄστυ, 

- Ν Ν “ ’ Ν , Υ̓ 

ἀρητὸν δὲ τοκεῦσι γόον καὶ πένθος ἔθηκας, 
Ἵ ’ ἽἝκτορ' ἐμοὶ δὲ μάλιστα λελείψεται ἄλγεα λυγρά. 

3 ’ Ἄ 3 “ Μ οὐ γάρ μοι θνήσκων λεχέων ἐκ χεῖρας ὄρεξας, 
δ. ἢ “5 ΝΝ Ὁ , 

οὐδέ τί μοι εἶπες πυκινὸν ἔπος, οὗ τέ κεν αἰεὶ 
3 

μεμνήμην νύκτας τε καὶ ἤματα δάκρυ χέουσα." 
ἣν " “ Ὡς ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δὲ στενάχοντο γυναῖκες. 

“ 9 4.3 ἐ ἰ ε Ὁ. 12. ’ 

τῆσιν δ᾽ αὖθ᾽ “Εκάβη ἁδινοῦ ἐξῆρχε γόοιο 
εεῦ 5. ΠΝ “- Ν , 7, Εκτορ, ἐμῷ θυμῷ πάντων πολὺ φίλτατε παίδων, 
τ ἢ μέν μοι ζωός περ ἐὼν φίλος ἦσθα θεοῖσιν" 
[φ ΞΕ 3, “ 7 ὌΝ ΤΡ. ἣ ΄ » 

οἱ δ᾽ ἄρα σεῦ κήδοντο καὶ ἐν θανάτοιό περ αἰσῃ. 

121 θρήνων ΟΕ ῚΪ 4]. : θρήνους νιυιϊξδ. : θρήνου Μ1' ῬΈ ῬΙ8 ψ 
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94... ΓΤ ΔΌΣ ὦ 

ἄλλους μὲν γὰρ παῖδας ἐμοὺς πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς 
, 5 “ δος ἢ, [2 « Ν 5 ᾽ὔ 

πέρνασχ, ὃν τιν ἕλεσκε, πέρην ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 

ἐς Σάμον ἔς τ᾽ Ἴμβρον καὶ Λῆμνον ἀμιχθαλόεσσαν' 
σεῦ δ᾽ ἐπεὶ ἐξέλετο ψυχὴν ταναήκεϊ χαλκῷ, 

γα , (τὸ Ν “ον οτν ἢ πολλὰ ῥυστάζεσκεν ἑοῦ περὶ σῆμ᾽ ἑτάροιο, 755 

Πατρόκλου, τὸν ἔπεφνες" ἀνέστησεν δέ μιν οὐδ᾽ ὡς. 

νῦν δέ μοι ἑρσήεις καὶ πρόσφατος ἐν μεγάροισι 

κεῖσαι, τῷ ἴκελος ὅν τ᾽ ἀργυρότοξος ᾿Απόλλων 
Ὁ 5 “- [4 2 ’ , 3) 

οἷς ἀγανοῖσι βέλεσσιν ἐποιχόμενος κατέπεφνεν. 

Ως ἔφατο κλαίουσα, γόον δ᾽ ἀλίαστον ὄρινε. 76ο 

τῆσι δ᾽ ἔπειθ᾽ “Ἑλένη τριτάτη ἐξῆρχε γόοιο" η) Τρ ρχε γ 
Ἵ “ “ 7 Ν 

“Ἕκτορ, ἐμῷ θυμῷ δαέρων πολὺ φίλτατε πάντων, 

ἢ μέν μοι πόσις ἐστὶν ᾿Αλέξανδρος θεοειδής, 

ὅς μ᾽ ἄγαγε Τροίηνδ᾽" ὡς πρὶν ὦφελλον ὀλέσθαι. 
ὕ Ἂς “ 3, 9 ἊΝ ΨΚ 2 Ν 
ἤδη γὰρ νῦν μοι τόδ ἐεικοστὸν ἔτος ἐστὶν 765 

ἐξ οὗ κεῖθεν ἔβην καὶ ἐμῆς ἀπελήλυθα πάτρης" 
3 3 4 ον ὦ Ν ᾿ ϑῖον Φ ἐν ᾽ὔ 

ἀλλ᾽ οὗ πω σεῦ ἄκουσα κακὸν ἔπος οὐδ ἀσύφηλον" 
3 3 » ζ, ἈΝ, ϑόντοΝς αν 

ἀλλ᾽ εἰ τίς με καὶ ἄλλος ἐνὶ μεγάροισιν ἐνίπτοι 
, Ἃ ’, δ 3 , 9 “ 

δαέρων ἢ γαλόων ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων, 
ἮΝ ε Ἅ ε Νὴ ἣν Ν ἃ ξὴ 5. 
ἢ ἐκυρή---ἑκυρὸς δὲ πατὴρ ὡς ἤπιος αἰεί----, 770 
3 Ν Ν Ἁ ΡΞ, Λ 7 
ἀλλὰ σὺ τὸν ἐπέεσσι παραιφάμενος κατέρυκες, 

“ 5 ’ Ν “-“ 3 “ 2 ἰ σῇ τ᾽ ἀγανοφροσύνῃ καὶ σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσι. 
“- , ΤΕ Ῥ» Δ ΟΝ 79} 2 ͵ “ 

τῷ σέ θ᾽ ἅμα κλαίω καὶ ἔμ᾽ ἄμμορον ἀχνυμένη κῆρ" 

οὐ γάρ τίς μοι ἔτ᾽ ἄλλος ἐνὶ Τροίη εὐρεί Ὑ μ [Ὁ] ΞΟ Ξ 
33 

ἤπιος οὐδὲ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκασιν. 775 

Ως ἔφατο κλαίουσ᾽, ἐπὶ δ᾽ ἔστενε δῆμος ἀπείρων. 

λαοῖσιν δ᾽ ὁ γέρων ἸΠρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν" 

152 ὅν τιν᾽ ἕλῃσιν. 1. ἴπ Α : ὅν κε λάβοι ϑίΓ8}. ω 153 μιχθαλό- 
εσσαν Απέϊπι. Νέἔ ςοττ. : ὀμιχθαλόεσσαν Ὧ 159 καταπέφνῃ Ῥ 
ΟἿ ν.]. ἴῃ Α δἱ. ἤ6ο ἔγειρε 9)» 4 10 ΜΙ Μ135 ΟΣ : ὄρουσε ΝΈ 
16: τῇσιν δ᾽ αὖθ᾽ ΟἘπ511 4]. 164 ἄγαγ᾽ ἐς 180 1,12 ὥφελλον 
ὀλέσθαι Ατ. ΘΆΣΑΒΟΝ, 82; ὥφελλ᾽ ἀπολέσθαι νυϊρ. η68 ἐνίπτοι 
ῬΏΪΙΑ Β Ο Ὁ Ψ! 8]. : ἐνίπποι 6 Ν᾽ : ἐνείποι Εἴ: ἐνίσσοι ν.]. ἴπ Α: 
ἐνίσποι νυ]δ. 770 αἰεί] ἦεν 10) 535 πὶ 5ες. Ὧν Ν!8: εἶεν ν.]. ἴπ| ἃ 
71 τόν γ᾽ ςοἀά. 13 θ᾽ ἅμα] μάλα Ἀ καὶ ἐμὸν μιόρον ν.1. 51 



94. ΔΤ ΟΣ τ τῷ 

“ἄξετε νῦν, Τρῶες, ξύλα ἄστυδε, μηδέ τι θυμῷ 

δείσητ᾽ ᾿Αργείων πυκινὸν λόχον" ἢ γὰρ ᾿Αχιλλεὺς 
πέμπων μ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε μελαινάων ἀπὸ νηῶν, γ8ο 

Ν Ἃς , Ν. ’ ἌΛ 35 

μὴ πρὶν πημανέειν, πρὶν δωδεκαάτὴ μόλῃ ἠώς. 

Ως ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ὑπ’ ἀμάξησιν βόας ἡμιόνους τε 
’ (τὴ ϑ ἢ ΝΟ 5 , ζύγνυσαν, αἷψα δ᾽ ἔπειτα πρὸ ἄστεος ἠγερέθοντο. 

ἐννῆμαρ μὲν τοί γε ἀγίνεον ἄσπετον ὕλην" 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη φαεσίμβροτος ἠώς, γ85 
Ν εν ΝΥ ἡ  κος ΡΟ ΞΝΑ Ν σ [ ,ὔ 

καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐξέφερον θρασὺν “Ἕκτορα δάκρυ χέοντες, 

ἐν δὲ πυρῇ ὑπάτη νεκρὸν θέσαν, ἐν δ᾽ ἔβαλον πῦ 1] Ἢ ὠξῶρ ἢ πῦρ. 
μος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ᾿Ηώς, 

“ "Δ 2) Ὁ} Ν Ν “Ω Η ’ 
τῆμος ἂρ ἀμφὶ πυρὴν κλυτοῦ "Είκτορος ἔγρετο λαός. 

ολττςς 3 ΝΟ ΘΝ ς , ὈΡΡΓΡ ΤΑ Γ αὐτὰρ ἐπεί ῥ' ἡγερθεν ὁμηγερέες Τ᾽ ἐγένοντο, 790 

πρῶτον μὲν κατὰ πυρκαϊὴν σβέσαν αἴθοπι οἴνῳ 

πᾶσαν, ὁπόσσον ἐπέσχε πυρὸς μένος" αὐτὰρ ἔπειτα 
3 ῇ ἊΝ ,ὔ ὔ 7) Ρ) οἱ » ὀστέα λευκὰ λέγοντο κασίγνητοί θ΄ ἕταροίΐ τε 

’, Ν Ν “ Ἢ “ 
μυρόμενοι, θαλερὸν δὲ κατείβετο δάκρυ παρειῶν. 

καὶ τά γε χρυσείην ἐς λάρνακα θῆκαν ἑλόντες, 795 
πορφυρέοις πέπλοισι καλύψαντες μαλακοῖσιν" 

αἷψα δ᾽ ἄρ᾽ ἐς κοίλην κάπετον θέσαν, αὐτὰρ ὕπερθε 

πυκνοῖσιν λάεσσι κατεστόρεσαν μεγάλοισι" 
ζ Ν Ἀπ 3. 290 Ν ἊΝ ΡΥ Ι ῥίμφα δὲ σῆμ᾽ ἔχεαν, περὶ δὲ σκοποὶ ἧατο πάντῃ, 

μὴ πρὶν ἐφορμηθεῖεν ἐὐκνήμιδες ᾿Αχαιοί. 8όο 
χεύαντες δὲ τὸ σῆμα πάλιν κίον: αὐτὰρ ἔπειτα 

εὖ συναγειρόμενοι δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα 

δώμασιν ἐν Πριάμοιο, διοτρεφέος βασιλῆος. 

Ὡς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον “Ἕκτορος ἱπποδάμοιο. 

835. ζεύγνυον ἈΡΑΤ η85 ῥοδοδάκτυλος 1,41.51,151]5 1 ν͵ 1. 1ῃ ἿΝ 
η86 ἀχνύμενοι κῆρ ν. 1. ἴῃ Δ (-Ξ Ψ τό5. 789 κριτος ῬτῸ κλυτοῦ 

Ῥ' 790 ΟΠ]. γν»ο δῷ ΔαΙΝΙΤ ν52 Ἐπὶ. 792 ἐπεῖχε ὁ 8 τι 

193 θ᾽ οπι. νι]ρ. : Παρ. ΑΒΟΙΒΙΈ1 6 ΜΒΟΙΤ 796 καθά- 

ψαντες ν.]. 5 Τ 8οο ἐφορμήσειαν Ὁ 1.19 5 Κ᾽ νι 802 συνα- 

γειράμενοι 02 ο δ᾽ ̓: διαγειρ. ἘΡ 2; τ᾽ ἀναγειρ.1 1.2 ῬΓῸ 804 Πο5 

ἄπο νεΓΘα5 ψ ἊΣ ᾿ 
ὼς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον Ἕκτορος, ἦλθε δ᾽ ᾿Αμαζών 
ἤΑρηος θυγάτηρ μεγαλήτορος ἀνδροφόνοιο 

αὐ]άδπὶ Α Τ ᾿ 
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254, 862, 369, 492, 411, 434, 
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Ἃ τάϑ, π9: 178, 1τθ8; 204, 2235, 

255; 283, 8τ1, 336, 356, 368, 
413; Ε 38, 537; 552; Ζ2 33, 53; 
63; Η 57; 1ο7; Τό2, τ76, 230, 
312, 314) 322, 373; 383, 405; 
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᾿Αγχίαλος Ἐ ὅοο. 
᾿Αγχίσης Β 819, ὅὃ2ο; Ἐ 247; 568, 
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᾿Αθῆναι Β 546, 549. 
᾿Αθηναίη Α 2οο, 221; Β 156, 5371; 

Ἄ 350) 52. Θή. 60; τοῖς 298 Σ 

Ε 333; 41:8, 713, 733, 765 ; 2 88, 
92; 269. 273, 279; 800, 303; 305, 
8379, 3884; Η 58, 132; Θ 351; 
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311; Η17, 33; 43; 154; Θ 80, 
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599, 446; Ψ 399, 405; 771; 774: 
Ω τοο. 

“Ἄθως ΒΞ 229. 
Αἰακίδης Β 8δο, 874; 1184, τοι; 
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Αἰγιάλεια Ἐ 412. 
Αἰγιαλός Β 575, 855. 
Αἰγίλιψ Β 633. 
Αἴγινα Β 565. 
Αἴγιον Β 574. 
Αἰγύπτιος 1 5382. : 
᾿Αΐδης Ἑ 395, 646; Θ τ6, 367, 568; 

1158, 312, 569; Ο 188, 191, 

251; ᾧ 48; Χ 52, 213, 389, 482; 
Ῥ 1ο, 71, 76, το3; 179. 
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ΛΊΩ4, 869, 505, 581; ΝΊ66, 
1714: Χτιδ; Ω 28, 763. 
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129; ῬΊΒΙ, 162, τόξ, 248, 3τ7, 
821,506, 5ο8, δόο; Σ449; Ἱ 84, 
122, 124, 135, 175, 236, 256, 
269; ὁ 429; Χϑο, 578; Ψ 271, 
448, 456, 457, 471, 476, 484, 
498, 535, 569, 573, 617, 62ο. 
657, 706, 752, 781, ηδ86, 8οι:, 
830; Ω τόδ, 298, 393; 779- 

"Αργισσα Β η38. 
“Αργος Α30; Β τοϑ, 115; 287; 348, 

559,81; Γ 75; 258; Δ. 52,171; 
Ζ 152, 224, 456; Η 5363: 122, 
141, 246, 283; Μ΄ο; Ν 227; 

879; Ξ 70, τι; Ο80, 372; 
Τ ΙΒ, 329; ὥ 437. 

᾿Αρετάων Ζ531:. 
᾿Αρηΐθοος Ἡ 8, το, 137; 138; Ὑ 487. 
᾿Αρηΐλυκος ΒΕ 451; Π3ο8. 

᾿Αρήνη Β 591; Δ΄ 123. 
ἄρης ΒΊΙΟ, 479, 512, 515, 540, 
627, 663, 704, 7435, 167, 842; 

295; 375; 443: 450; ᾧ 228, 278, 

435, 461, 478, 515, 538, 545, 
596, 604; Χ7, 203, 213, 220; 
859; Ψ τ88, 292, 383, 388, 66ο, 
δόξπ, 872; Ω 18, 32, 6ο5, 758. 

Τ' 128, 147; Δ 439, 441; Ε 30, 
81, 35; 289, 355; 8363, 385; 388, 
390, 430, 454: 455,461, 507, 5:8, 
565, 576, 592, 594, 604, 699, 
02, 704, 717; 7517; 102, 824, 

᾿Αραιθυρέη Β 57:1. 
᾿Αργεάδης Π 417. 
᾿Αργεῖος Α 79, 119, 382, 445; 

827; 829, 830, 841, 844, 845; 846, 
85:,859, 863, 866, 9ο4,9οο ; Ζ67, 
203; Ητ46, 2ο8, 241,330, 382; 

Β 9, τοθ, 155, 159, Τότ, 177, 
215, 274, 333, 345; 352; 394; 
568}, 725; Γ 19, 82, 99, 227;286, 
458; Δϑ, 19, 174, 234; 242, 
260, 285, 5οό, δσιο; ΕΒ. 3, 498, 
551; ὅοτΙ, 6099, 712, 779, 787; 
823, 8335, οοϑ; Ζ66, το, 159, 
323; Η18,123,128,214,350;410; 
Θ΄.36, 1318, 183, 228, 359, 414, 
467, 472, 501, 541; 1τό, τῇ, 36, 
59, 140, 258, 282, 338, 518, 

522, 647, 653, ὅδο; ΚΚ27, 33, 
45; 51, 130, ΤΟ5; 201, 250, 453, 

533, 539; ΔΙόύ, ΤΩΙ, 154, 215, 
276, 402, 587, 667; ΜΆ, 14, τό, 
178, 246, 269, 293, 354; 415; 
441; Ν44, 95, 351, 417; 676, 
6η8, 763, ϑ::, 828, 835; 5 94; 

Θ 79, 215, 8349; 1 82; Κὶ 228; 
Δ 295, 6ο4; Μ΄Ί3ο, 188: Ν 127; 

205, 298, 328, 444, 500, 521, 
528, 802: Ο ΤΙΟ, 112, 113, 127; 

142, 802, 6ο5, 733; Π245, 543, 
613, 784; Ῥ΄Ί2, 210, 398, 529, 
586; Σ5ιό; 147, 48; Ὑ88, 
46,.51, 78, 138, 152, 238, 358; 
Φβ01,402, 406,421,431τ;: Χ267; 
Ψ 841; Ω 26ο, 474, 498, 8ο4 8. 

᾿Αρητος Ῥ 517, 535. 
᾿Αριάδνη Σ 592. 
ἔΑριμοι Β 783. 
᾿Αρίσβας Ῥ 345. 
᾿Αρίσβη Β 836, 838; 213; ΜΟΙ: 

Φ 43. 
᾿Αρίων Ψ 546. 
᾿Αρκαδίη Β 603. 
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᾿Αρκάς Βότι; Η134. 
᾿Αρκεσίλαος Β 495; Ο 329. 

ἼἌρμα Β 499. 
“Αρμονίδης Ἐ 6ο. 
"Ἄρνηῆ Β 5οη; Ηο. 
“Αρπαλίων Ν 644. 
᾿Αρσίνοος Δ 626. 

ἼΑρτεμις Ἐ51, 53, 447: 2 205, 428: 
1533; Π τ83; Τ 59; 39, 71; 
Φ47η1; Ω 6οό. 

᾿Αρχέλοχος Βϑ825: Μτοο;ΞΚἘ 464. 
᾿Αρχεπτόλεμος Θ 128, 312. 
᾿Ασαῖος ΔΛ 301. 
᾿Ασιάδης Μτ4ο; Ν 56τ, 759, 771; 

Ρ 582. 
᾿Ασίνη Β 56ο. 
ἼΑσιος Β 837, 8358; ΜΟοΒ, οὔ, ττο, 

186, 139, τ63; Ν 384, 403, 414; 
59, 111; ΠηΤ17. 

ἀσίω Β 46:. 
᾿Ασκάλαφος Β 512; 182: Ν 4178, 

518, 526, 527; Ο 112. 
᾿Ασκανίη Β 8653: Ν 793. 
᾿Ασκάνιος Β 862: Ν 792. 
᾿Ασκληπιάδης Δ 204: Λότά;: Ξ2. 
᾿Ασκληπιός Β31τ; Δτο4;: Δ 518. 
᾿Ασπληδών Β 5τι. 
᾿Ασσάρακος Ὗ 232, 230. 
᾿Αστέριος Β 735. 
᾿Αστεροπαῖος Βϑ8484; ΜτοΩ: ῬΩ217; 

851, 852;: Φτιήο, τό, 170; 
Ψ ςόο, 8οδ. 

᾿Αστύαλος Ζ 20. 
᾿Αστυάναξ ΖΦ 403; Χ 5οο, 5ο6.- 
᾿Αστύνοος Ἐ 144; Ο 455. 
᾿Αστυόχεια Β 658. 
᾿Αστυόχη Β 512. 
᾿Αστύπυλος Φ 2οο. 
᾿Ασωπός Δ 5383; Καὶ 287. 

᾿Ατρεΐδης Α 1, 12, τό, 17, 24; 59, 
102, 122, ΤΟΙ, 203, 224, 232, 

247; 282, 308, 313, 355; 369, 
875; 378, 4ττ; Β 6, ο, 1τ8, τὅϑ, 
225, 243,249,254; 284, 344,434: 
482, 577; 614, 762, 778; Τὶ τ78, 
182, 193, 271; 275, 347; 350, 
861, 364, 449, 461; Δ 266, 272, 
8:8, 326, 350, 404; Ε 50, 55; 
307; 528, 552, 578; 2 44, 64, 
437; Ἡ τοΊ; 176, 313, 322, 327; 
851; 373, 385, 470; Θ 261, 293: 

19, 32, ὅ9, 89, οὅ, 163, τ78, 
226, 300,315;,8332,) 339, 341,369, 
388, 516, 613, 6274, 648, 66ο, 

677, 697; Κὶ 3, 81, 88, 1το3, 230; 
Λαδ5, Τοῦ; 180, 158, τό5, 169, 
177; 18ο, 231, 233. 246, 262, 

268, 272; Ν Τ12, 378, 581, 593; 
6οκ, ὅτο, 646; Ξξ 22, 24, 29, 83, 

187, 189, 8380, 516; Π 59, 76, 
273; ῬΊΩ, 46, 6ο, 71, 138, 249, 
58ο; Τ 56, 146, 181, 199, 241, 

352, 272, 810; Χ τι7; Ψ τϑό, 
236, 272, 293, 355, 401, 407, 
425, 434; 486, 658, 887, 8οο; 
Ω 688. 

᾿Ατρείων Α.387; Β 192, 445; Δ 233; 
Ὡ 895- 

᾿Ατρεύς Β 23, ὅο, τοπ, τοῦ; Γ' 37; 
ΔΘ: ΤΙΣ τοῦ; Ζ416: Διθν; 

Ρ 1, 79, 89, 553. 
᾿Ατυμνιάδης Ἐ 581. 
᾿Ατύμνιος Π 317. 
Αὐγειαί Β 532, 583. 
Αὐγείας Δ 7ο1, 739. 
Αὐγηϊάδης Β 624. 
Αὐλίς Β 305, 496. 
Αὐτόλυκος Καὶ 261. 
Αὐτομέδων 1209; Πτ45, τ48, 210, 

4732, 684, 864: Ῥ 429, 452, 459; 
468, 469, 474; 483; 498,5325, 536; 
1392, 397; Ῥ 563; ἢ 474. 574: 
625. 

Αὐτόνοος Δ 8οτ; ΠόοΑ. 
Αὐτόφονος Δ 305. 
ΞΑφαρεύς 185; Ν 478, 541. 

᾿Αφροδίτη Β 820; Τ' 54, 64, 374: 
880, 389, 413, 424; Δτο; 
ΕἼ͵ΞΙ, 248, 512, 370, 375; 427, 
82ο; 1389; Ξ 188, 193; 211, 
224: Τ282 ; Υ 409 το5, 209; 

Φ4τ6, 4320; Χ47ο; Ψ 185; 
Ω όοο. 

᾿Αχαιϊάς Ἑ 422, 424. 
᾿Αχαιϊκός 11τ41τ, 283, 521; Ν᾿ 349; 

Ο2ι18; Τ 115. 

᾿Αχαιΐς Α254;: Β235; Γ΄ 75; 258; 
ΗΟ96,124:1395;Δ 770. 

᾿Αχαιός Α 2, 12, 15; 17; 22, 6τ, 

71) 79, 91, 123; 127, 135, 150, 
162, τ68, 227) 329, 237; 340, 
244, 276, 284, 305, 344; 347; 

195 
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868, 371, 3745 376, 384, 380, 
392, 409, 412, 422, 439, 454; 
473; 478, 484, 509, 559; Β 4; 8, 
11, 17, 28, 47) 51, 65, 72, 80, 82, 
83, 120, 123, 126, 129, 61, 163, 

τ68, 177, 179, 187,193, 195, 203, 
222, 227, 231, 234; 235, 253,)281, 
284; 296, 303,323,331, 334,346, 
864,370, 372, 437; 439. 443;450, 
472, 530, 562,684, 702, 722, 794; 
Τ8, 43, 68, η9, 82, 86, 88, 111, 

1277)131, 156, τ65, 1τ67,183, 190, 
226,229,234,251, 264,266,274; 

297; 304,319,341,3843; 370, 377: 
461; Δόξ,66, ηο, 71, 8ο, 85, 114; 

156, 172,179; 184, 199, 205, 209, 
561, 268, 333,334; 344, 347;351; 
384,414,415,417,471,514; 543; 
Ε32, 86, 103, 264, 298, 324.379; 
414,45:͵,465, 484, 497; 592, 578; 
580, 668, η58, 803,862; Ζ1, 5, 50, 
52, 73, οὅ, τοῦ, 223, 229, 255; 
868, 387, 409, 454; 592, 529;Η 
35; 41,49, 50, 57; 65; 67; 85, 96, 
ΙΟῦ, 116, 172, 184, 211, 275) 

289,294. 300, 306, 311,328,331, 
403, 406, 430, 434; 442, 444, 
448, 459, 463, 465, 412, 4716; 
52,53; 71; 72; 13; 710; 80, 98, τοό, 
219, 220, 244, 250, 336, 341, 
380, 487, 498, 510; 11, 8, 30, 
40, 45; 50, 55, 71; 75» 89, 118, 
198, 1τοϑ, 243, 247; 280, 335; 
3552, 370, 391, 403, 431, 424; 
433; 461, 603, 642, 67ο, 613, 

681, 6ο5; Καὶ 14, 49, 52; 87, 92; 

136, 145, 165, 172; 174; 210, 
286, 287, 3ο6, 367, 381, 411, 450, 

514; 544: 555; 565 ; Δ. 3; 11, 21, 
70, 82, 135; 141, 149, 214, 227; 
247, 294, 311, 326, 455; 594; 
508, 511, 533; 557; 570; 6οο9, 
ΘΙ7, 626, 656, 759, 8οο, 820, 

823, 84; Μ 12, 20, 56, 64, 70, 

14; 18, τ18, 125; 141, 159, τό5, 
223,224,226, 254) 257; 259; 561, 
266, 277, 288, 333, 352, 390, 
431, 432, 438; ΝΊ4, 15, 31, 38, 
41,47; 51) 83, 1Ο5; 125; 144; 146, 
151,) 167, 172, 194, τοῦ, 2οϑ. 

220, 227, 272, 313, 367; 456, 

5798, 668, 66ο, 676, 745; η62, ϑ8οϑ, 

812, 822, 832 ; Ξ 15, 40, 42, 49, 

59; 90, 99, ΙΟῦ, 124, 140, 151, 

354) 400, 421, 505, 509; ΟΤΙ, 
56, ΘΙ, 70, τΙ6, 135) 219, 232, 
235, 248, 261, 283, 305, 356, 

3843, 361, 370, 376, 300, 405, 
427, 459, 498, 56ο, 6290, 6536, 
659; 675; 699, 7092, 707; Π.21,22, 
432, 56, 79; Τ13, 141, 237; 256, 
274, 277; 303, 499, 553) 558, 
564, 592, 599, 6οΙ, 6ο8, 7179, 
η8ο, 822; Ῥ 224, 261, 266, 274; 

277» 319, 336, 343, 3598, 370, 
896, 414, 433, 458, 475; 552, 
586, 596, 623, 643, 645, 666, 
689, ὅοτ, 724, 158 ; Ξ6, 76; το5, 
148, 151, 200, 215; 231, 241, 

258, 263, 294, 302, 314, 359, 
444, 446: 134, 41, 54, 61, 63, 
69, 174; 85; 156, τόο, 173; τοῦ, 
2ΟΌ, 216, 225, 248, 274; 303, 

317, 351, 388 ; Ὑ 2, 17; 2394, 42, 

ὅ6ο, 317, 339, 354; 894; Φ4, 
134, 320, 323, 370, 413, 544; 
Χ 3, 65, 117; 156, 217; 259, 336, 

339, 869, 377; 391, 417, 465, 
487; Ψ τ, 36, 120, 156, 211, 

2406, 272, 2574; 285, 440, 540, 
552, 575; 6οὔ, 649, ὅ51, 658, 
ό6θι, δόδϑ, 703, 721, 737, 766, 
792, 822, 840, ϑ8όο : ὦ 118, 146, 

195, 199, 203, 225) 243, 336, 
864, 385, 402, 403, 454; 495; 
501, 519, 564, 688, 734, 737; 

᾿Αχελώϊος ᾧ τοΆ ; Ὡ 6τό. 
᾿Αχιλλεύς Ατ, 7) 54; 58, 74; 84, 

121, 1531, 1ῆ8, δις, 940; 585, 

292, 319, 8232, 330, 8348, 564, 
489, 558; Β8, 220, 239; 241, 
377; 685, 688, 769, 875 ; Δ 512; 

Ἐ η88 ; Ζ99, 414, 433; Ἡ τ18, 
228; Θ 225, 372; 1 τοῇ; 164, 

166, 103, Τοῦ, 109, 209, 217; 
224,225; 807; 434, 485,496, 518, 
6οΟ6, 628, 643, 663, 667 ; ἵζ τοῦ, 

404; ΔΛ 8, 1το4, 112, 599, 6οῦ, 
6ο7; 625, 652, 6Ξ6, 664, 762, 

7172, 117: 183, 186, 791, ὅδοϑ, 
8381, 889; Μιο; Ν824, 348; 
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Ἐ 50, 139,366; Ο 64,68,77,492: 
Π2, 5, 21, 29. τή. 142. 146 

159; 15.5, 160, τόϑ; 109. 220; 

569, 575; 653, 709, 799, 837) 
854, 8όο: Ῥ΄η8, 1το5, 121, 186, 

195; 402, 504, 557, 654, 691, 
Ἴοι, 709; Σ2, 28, 30, 33, ὅς, 
8. Θὴ; Ἐ5ῸΣ 191: 197; 503, 514. 

228, 234, 247, 305, 343; 354, 
358, 615; Τ 13, 55; 89, 151, 
155), 188, Ττοά, τοῦ, 216, 268, 

379, 2595, 297; 343; 352; 364, 
379, 384, 3809, 397, 4οϑ, 4τ9 : 
Ὑ 26, 30, 42, 75; 85; 89, 94; 97, 
120, 129, 139, 1Τόο, 174; 177, 273: 

283, 301, 312, 320, 322, 324, 
337, 341, 865, 869, 376, 38τ:, 
386, 388, 413, 422,423, 439. 441. 
445; 498 ; Φ΄τξ, 39, 47, 49; 67; 
14; Τ16, 120, 138, 144, 147,149, 
160, 1Ι6Ὶ, 169, 174, 179; 182, 211, 
214) 222, 233, 236, 240, 250, 

263, 265, 324, 328, 344, 359, 
520, 525; 527) 532; 550, 553) 

557; 571; 580, 583 ; Χ 14, 24, 
86, 55; 92; 102, 1ΤΟ9, 113, 131, 
1588, 172, 176, 188, 205, 211, 

216, 229,244,3258, 26ο, 277, 279; 
312, 819, 326, 380, 344, 364, 
376, 446, 455 ; Ψ 4, 12, 69, 8ο, 
83, 93; ΤΟΙ, 125. 128, 136, τ538, 

τάο, περ, τὖϑ,; 109; 298: 2ῖϑ, 

224, 257; 333, 853; 358, 491, 
534) 542,543;) 555; 6τ6,734; 748, 
1517; 170, 192, 828, 889 ; 8, 
39; 44; 57; 59; 72; 75; 1οϑ, ττο, 
119, 138, 147)151,154;155;176, 
18ο, 183, 184, 196, 226, 309, 394; 
406, 409, 412, 434, 456, 462, 
472, 478, 483, 486, 5ο3, 510, 511, 
513; 559, 575; 595; 599, 596, 
ὅΞ2τ1ι, 626, 629, 631, 643, 649, 

66τ, 668, 675, 684, 751; 779. 
᾿Αψευδής Σ 46. 

Βαθυκλέης Π 5ο4. 
Βαλίος Π 140: Τ 40οο. 
Βατίεια Β 813. 
Βελλεροφόντης ὦ τ55, 1τό2, τό4, 

100, τοῦ, 216, 22ο. 
Βῆσσα Β 532. 

Βίας Δ296; Νόοι; ΥὟ 46ο. 
Βιήνωρ Δ 92. 
Βοάγριος Β 5323. 
Βοίβη Β 712. 
Βοιβηΐς Β ηττ. 
Βοιώτιος Ξ 476; ῬπΞ97. 
Βοιωτός Β 494, 510, 526; Ε το; 

Ν 685, 7οο; Ὁ 33ο. 
Βούδειον 11 572. 
Βουκολίδης Ο 358. 
Βουκολίων ΖΦ 22, 23. 
Βουπράσιος Β 6ι5; Δ η56, η6ο; 

Ψ 65:. 
Βριάρεως Α 408. 
Βρισεύς Α3092:; 1132, 274. 

Βρισηΐς Α 184, 323, 336, 346; 
Βόϑο; τοῦ; Τ 246, 261, 282: 
Ω 67η6. 

Βρυσειαί Β 582. 
Βῶρος ΒἙ44; Π τη. 

Ταλάτεια Σ 45. 
Γανυμήδης ἘἙ 266: Ὑ 2232. 
Γάργαρον Θ 48; ΚΞ 292, 

Ο 152. 

Γερήνιος Β 336, 433; 6ο1:; Δϑ17; 
ἩΓΤ ΟΣ; τὲ: Θ'ϑ0.. ΤΙΣΙ Τ5ῈΣ 
1162, τΤὴ9; Καὶ Το2,128, 138, 143, 

157, τόϑ, 503, 543; Δ 5τό, 
655, 82; Ξ. 52; 0 370, 
65ο. 

Γλαύκη Σ 30. 
Γλαῦκος Β 87η6; Ζττ1ο, 154, 155, 

234;}Ε1 18; ΜΊΟΖ2.309,310;329, 
887, 892; Ξ 426; Π 492, 508, 
530, 593, 597; Ῥ 140, 170, 2τό, 

Γλαφύραι Β 112. 
Τλισᾶς Β 504. 
Τονόεσσα Β 573. 
Τοργείη Ἑ 74:. 
Γοργυθίων Θ 302. 

Ῥοργώ Θ349: Δ 56. 
Τόρτυς Β 646. 
Γουνεύς Β η48. 
Τραῖα Β 408. 
Τρήνικος Μ5τ:. 
Γυγαίη Β ϑ8όξ ; Ὑ 36:1. 
Γυρτιάδης Ξ 512. 
Τυρτώνη Β η38. 

9552; 

Δαίδαλος Σ 592. 
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Δαίτωρ Θ 275. 
Δάμασος Μ 183. 
Δαμαστορίδης Π 4τ6. 
Δανάη Ἐ.3τ9. 

Δαναοί Α 42, 56, 87, 90, 97, ΤΟ9, 
258, 444, 456; Β 40, το, 256, 
487; 674, Πθο; Τ' 417; Δ.232; 
257: 427; Ἐ 37; 316, 345, 511; 
520, 527; 541, 685, 684 ; 267, 
84; Η26,39,98,2527,382 ; Θ 33, 
ΤΟΙ, 176, 202, 205, 227, 253; 

282, 353, 431, 464: 134, 251, 
2306, 316, 571, 627, 641: ; Καὶ 20, 

93; Λοο, τόβ, 275, 290, 304; 
406, 471, 523, 539, 586, 665, 
191; ϑι6; Μ4; τοῦ, 144, 180, 
216, 262, 367, 417; 419, 470 ; 
Ν 9, 174, 861, 620, 6δ8ο, 779 ; 
Ξ.2τ, 67; 71, 192, 357, 448; 
Ο 2,73; 2377: 591, 299; 320, 396, 
4ο8, 473, 549, 602, 622, 687, 
132, 733 ; Π.30, 75, 85,295; 301, 
851, 856, 872) 5406, 552, 731, 
164; Ῥ26, 93, Τοῦ, 181, 233; 
245, 247; 280, 331, 340, 3538, 
863, 688, ὅφο, ηότ ; Τὶ η8, 402; 
Ὑ τα: Φειη; Ὁ σθ0.. 91; 
Ὡ 295; 313, 338. 

Δαρδανίδης Τ' 303; Ετ59; Η566; 

Λιόό, 372; Ν 816; Φϑ4; 
Χ 352: 171, 854; 629, 631. 

Δαρδανίη Ὑ τό. 
Δαρδάνιος Β δι; Ἐ η89; Χ το4; 

4182. 
Δαρδανίς Σ 122, 330. 
Δαρδανίων Ἡ 414: Θ΄ 154. 
Δάρδανος Β οι ; Τ 456; Η 548, 

868; Θτη3; 4907; Δ486; 
Νισο; Ο 425, 486; Πϑογ; 
Ῥ 184: Ὑ 215; 219, 304, 46ο. 

Δάρης Ἑ 9, 27. 
Δαυλίς Β 520. 
Δεῖμος Δ440; Δ57; Οτιο. 
Δεισήνωρ Ῥ 2171. 
Δεξαμένη Σ 44. 
Δεῤιάδης Η 15. 
Δευκαλίδης Μ τη; Ν807; Ρόοϑ. 
Δευκαλίων Ν 451, 452; Ὑ 478. 
Δηϊκόων ἘΪ 534. 
Δηϊοπίτης Δ 420. 
“Δηΐοχος Ο 34:. 

Δηΐπυλος ἘἸ 355. 
Δηΐπυρος 1 83 ; Ν 92, 478, 576. 
Δηΐφοβος ΜΟο4; Ν 156, τό2, 258, 

402, 413, 446, 455; 490, 517; 
527; 158, 770, 781 ; Χ 227, 233; 
294, 208: 251. 

Δημήτηρ ΒόοΟ; Ν322: Ξ556; 
ᾧ η6. 

Δημοκόων Δ 499. 
Δημολέων Ὑ 305. 
Δημοῦχος Ὑ 457. 
Διοκλέης Ἐ 542, 547, 548. 
Διομήδη 166-. 

Διομήδης Β 563, 567; Δ 365, 401, 
411; ΕΠ, 114; 124, 143, 151; 
343, 251, 286, 320, 347, 376, 
415, 432, 519, 596, 781, 814, 
826, 837, 846, 849, 855, 866, 
Θθ81 ; ΖΙ12, 122, 212, 235, 306; 

Ητό3, 399, 404: ΘΟΙ;1Ι15,1318; 
134, 138, 145, 194, 532; 131; 
51, 696, 711; ΚΊ50, 219, 227» 
234, 3241, 283; 340, 341, 869, 
446, 476, 477, 592, 508, 536, 
559; 568 ; Λ΄ 312, 316, 333; 345; 
861, 384, ὅδο; Ξτοο; Π25, 
14; Φ3896; ΨΏΩ9ο, 377; 472; 
12. 

Δῖον Β 538, 
Δῶοςς Ὡ 2βι. 
Διώνη Εἰ 370, 58:. 
Διώνυσος Ζ 132, 135; ΒΞ 325. 
Διώρης Β622; Δ517; Ρ429, 474. 
Δολοπίων Ἐὶ 717. 

Δόλοψ 1484; Λ8ο2; Ο 525, 555 
Δόλων Κὶ 314, 390, 412, 436, 447, 

418, 570. 
Δόρυκλος Δ 4890. 
Δουλίχιον Β 625; 629. 
Δρακίος Ν 692. 
Δρῆσος 2 2ο. 
Δρύας Α.5653; Ζ 18ο. 

Δρύοψ Ὑ 455. 
Δύμας Π η18. 
Δυναμένη Σ 43. 
Δύσπαρις Τ' 39; Ν 769. 
Δωδωναῖος 1233. 
Δωδώνη Βη5ο; Π454. 
Δώριον Β 594. 
Δωρίς Σ 45. 
Δωτώ Σ 43. 
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Εἰλείθυια Π τ87. 
Εἰλέσιον Β 499. 
Εἰρέτρια Β 537. 

Ἑκάβη 2293, 451; Πη1:8; Χ 234; 
430 : Ὡ 193, 283, 747: 

Ἕκαμήδη ΔΛός4; 56. 
Ἑ κτόρεος Β4τ6: Κα 46; Ω 276, 

579. 
ἝἙκτορίδης 2 4ο:1. 
Ἕκτωρ Α 242; Β80ο5, 8οῃ, 816; 

Γ 38, 59, 76, 83, 85; ττό, 314; 
3524: Διδοβ; Εἰ 211, 467, 471; 
472, 493; 590, 595; 6ο1, ὅοϑ, 
68ο, ὅ89, 699, 704 ; 275; 77; 
86, ΤΟ2, 110, Ἐ1Ὸ; 2357: 5119) 

317; 318, 325, 333) 342; 359; 
869, 374), 382, 390, 398, 402, 
403, 429, 449, 46ο, 466, 472, 
494; 498, 500, 515, 520; ΗΙ, 

11, 22, 58, 46, 47; 54; 66, 75; 
90, 98, 1ΙΟ5, 112, 129, 158, τόο, 

169, 192, 204, 216, 225, 226, 

233) 263, 284, 287; Θ 88, 90, 
ΤῸ; ἘΠῚ; ΓΖ; 198 148; 153; 

158, 1722) 216, 235, 301, 310,312, 

31:6, 324, 337; 341, 348, 356, 
377; 473; 480, 493; 542; 1237; 
304; 351) 353) 356, ὅϑ1, 655; 
Κ 49; 1Το4; 20ο, 299; 8318, 319, 
337; 356, 388, 391, 406, 414; 
526, 563; Δ 57, ὅι, 64, τ63, 
186, 197; 200, 211, 284, 295) 

800, 309; 315) 327) 343; 347) 
9394) 359; 497; 592, 522, 5323; 
820; Μ΄ το, 39; 49; 6ο,; ὅτ, 78, 
8ο, 83, 88, 92, 174, 196, 2το, 

211,), 230, 255; 290, 437; 4495; 
453; 462; Ν τ, 40, 54; 8ο, 1238; 
129) 136, 143, 183, 188, ΤΟΙ, 

205; 316, 347, 674, 688, 720, 
125, 126, 7517; 775: 802, 823; 
Ξ.44, 364, 375; 388, 890, 4092, 

538, 553; 577; 588, 649, 654; 
656; 2Ὲ5) ΕΠ) 121) 72) 7539) 
131) 1731; 155», 100, 762, 799; 
818, 828, 833, 840, 844, 858 : 

Ρ 2, 15; 83; 94, 96, 1ΟΙ, τοῇ; 
122, 125), 129, 141, 142, τόρο, 

τ᾽. 510; 2712; 262; 20:1, 504: 

816, 334) 335; 428, 449, 472, 
483, 5093, 513, 525, 534; 565; 
516, 582, 586, ὅοτΙ, 6ο5, 6τό, 

638, 693, 710, 719, 754; 158; 
ΣΙ αν 92) ΟΥΟ 90. 1032; ΕΤῸ» 

131, 149, 154, 155, Τό4, 175; 
251, 284, 310, 312, 334; 456; 
Τ 653, 134) 204, 414: 16, 240, 

8364, 375, 376, 379; 419, 428, 
430, 440; Φ 5, 95; 225, 279, 
2906; Χ 5, 38, η8, 82, 91, οὔ, 
ἘΘῚ; 190} Ττὴῆ3, ΤΟΙ Τῆὺ; 198, 

193) 202, 206, 211, 212, 218, 

226, 235, 249, 261, 274; 277; 

278, 291, 296, 311, 320, 331, 

337; 355. 371) 374) 384, 393, 
895; 426, 438, 444, 455; 4171; 
4717; 486; 21, 24, 64, 182; 
Ὁ 15; 22, 34; 50, 57; 58, 66, 72, 
η6, τοϑ, ττ5, ττό, 136, 175, 254; 

258, 390, 501, 509, 553; 561, 
593; 657; 66ο, 704, 714.7324; 136, 
η38, 742, 748, 762, 789, 8ο4. 

Ἔλασος Π 6οδ. 

Ἑλένη Β τότ, 177, 356, 590; 
Το; Ὁ, Ὑ51 το, ΤΟΙ ΤΠ; 

199, 228, 282, 285, 329, 383, 
418,426,.458; Δ 19, 174; 2292, 
823, 843, 860; Η 8350, 355, 
4ο1; Θϑ82; 1140, 282, 330; 

ΛΊΩ5,869, 505; Ν766; 1325; 
Χττι4; Ὡ η6ι. 

Ἕλενος ἘΠοη; Ζ7η6; Η 44; Μο4; 

Ν 576, 582, 758, 770, 781; 
Ω 249. 

406, 418, 440 ; Ο 9, 15; 42, 59; 
65, 68, 221, 231, 239, 244, 246, 
269, 279) 288, 291, 304, 306, 

327; 329, 346, 415, 422, 440, 
449, 458, 462, 484, 5094, 507, 
515; 545; 552, 583, 589, 604, 
ὅτο, 637, 6044, 649, 652, 67:1, 

688, 693, 704, 716, 744; Π 77, 
928ι,114, 142, 358,367, 382, 536, 

᾿Ελευσίνιος Σ 5518. 
᾿Ελεφήνωρ Β 540; Δ 4653. 
Ἔλεών Β 5δοο; Καὶ 266. 
Ἑλίκη Β 575; Γ͵25; Θ 203. 
“Ἑλικώνιος Ὑ 404. 

Ἕλλάς Β 683; 1395; 447; 418; 
Π 599: 

Ἕλλην Β 684. 
Ἑλλήσποντος Βϑ845; Η86; [56ο; 
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Μ8ο; Ο2883; Ρ432; ΣΊ150; 
ΨΩ; Ω 346, 545. 

Ἕλος Β 584, 594. 
Ἔνετοί Β 852. 
᾿Ἐνιῆνες Β 749. 
᾿Ἐνίσπη Β 6οῦ. 
Ἔννομος Β 858; ΔΛ 422: Ρ 218. 
᾿Ἐνόπη 1150, 292. 
Ἐνυάλιος ΒόΞξι; Ητ66: Θε64; 

Ν 519; Ῥώωβο; Σ 809; Ὑόο; 
Χ 1532. 

Ἔνυεύς 1668. 
Ἐνυώ Ἑ 333, 592. 
᾿Ἐῤλάδιος Α 464. 
Ἔπάλτης Π 41:5. 
ἜἘπειγεύ: Π 57:1. 
Ἔπειοί Βόιο; Δ537; Δ688, 694, 

132; 137; 144; Ν 686, όοι; 
Ο πιο; Ψό3ο, 6532. 

Ἔπειός Ψ δόξ, 689, 694, 838, 83ο. 
“Ἐπίδαυρος Β 56τ. 
᾿Ἐπικλέης Μ 5790. 
᾿Ἐπίστροφος Β 517, 692, 856. 
᾿Ἐπίστωρ ΠόοΞ. 
Ἑπτάπορος Μ2ο. 
᾿Ἐρευθαλίων Δ 31τ9; Η 136, 149. 
Ἔρεχθεύς Β 547. 
Ἔρις Δ 440; Επ5ι8; 

Σ 535; Ὑ 48. 
᾿Ἐριχθόνιος Ὑ 2109, 230. 
᾿Ἐριῶπις Ν 697; Ο 3536. 
Ἑρμείας Β τοά; Ἐ39ο; Ξ' 401: 

Ο 214; Πιθ85; Ὑ85:;: ὦ 338, 
334) 353; 457; 461; 469, 679, 
69ο, 694. 

Ἑρμῆς Υ 72. 
Ἑρμιόνη Β 56ο. 
Ἕρμος Ὑ 305.. 
ἜἘρυθίνοι Β 855. 
Ἔρυθραί Β 49ο. 
᾿Ἑρύλαος ΤΠ 4τι. 

᾿Ερύμας ΤΠ 345; 415. 
᾿Ετεοκληείη Δ 386. 
᾿Ἐτεωνό: Β 497. 
Ἑὐαιμονίδης Ἐ76; ΔΛ ϑιο. 
Εὐαίμων Β η7386; Ε 79; 

Θ:65; Δ 515. 
Εὔβοια Β 535, 536. 
Εὔδωρος Π τῆ9. 
Εὐηνίνη 1 5571. 
Ἑὐηνός Β 6093. 
Εὔιππος Π 4τ7. 

Δ, 73; 

Η τόη; 

Εὐμήδης Ἰζ 314, 412, 426. 

Εὔμηλος Β 714, 164; Ψ 288, 354, 
880, 481, 559, 565. 

Εὔνηος Η 468; Ψ 7417. 
Εὐρύαλος Β πόπ; Ζ2ο: Ψ 6771. 
Εὐρυβάτης Α 320; ΒΊ84 ; 1τ7ο. 
Εὐρυδάμας Ἐ τ49ο. 
Εὐρυμέδων Δ 228; Θιτ4; ΔΛ ό2ο 

Εὐρυνόμη Σ 398, 399, 405. 
Εὐρύπυλος Β 677, 136; Ε76, η9; 

73.356; Ητόη; Θ.265; ἅ δηδ; 

580, 583, 592, 662, ϑορ, 819, 
822, 8388; Μ 2; Ο 8395, 899; 
Π 271. 

Εὐρυσθεύς Θ58653; Οό59; Τ 123, 
123. 

Ἑὔρυτος Β 5096, 621, 730. 
᾿Ἐὔσσωρος 2 8. 
Εὔτρησις Β 502. 
Εὔφημος Β 846. 
Εὐφήτης Ο 532. 
Εὔφορβος Π ϑ8οϑ, 8Ξο ; Ρ 59. 81. 
Εὐχήνωρ Ν 663. 
᾿Ἐφιάλτης Ἐ 385. 
᾿Ἐφύρη ΒόΞ5ο; Ζ152, 21ο; Ο 531. 
ἜἜφυρος Ν 30:1. 
Ἐχεκλέης Π 1ϑο. 
Ἔχεκλος ΠόΟοΑ ; Ὑ 4174. 
᾿Ἐχέμμων Ἐ τόο. 
᾿Ἐχέπωλος Δ 458 ; Ψ 2906. 
Ἐχῖναι Β 625. 
Ἔχίος Θ 332; 

Π 4τό6. 
Ν 422; Ο 3389; 

Ζάκυνθος Β 634. 
Ζέλεια Β 824: Δ τοβ, 121. 
Ζεύς Α 5, 9, 21, 63, 128, 175; 202, 

222, 239, 279, 334, 354; 394; 
895; 419, 423, 436, 495, 592, 
503, δ5δοϑ, 511, 517); 533; 539; 
5όο, 570, 578, ὅόοο; Β2, 56, 
33; 38, 49, 63; 70; 94; 102, 103; 
111, ἸΤΙΌ, 134, 146, 157; τόο, 

197; 324; 348, 371, 375; 407; 
412, 418, 482, 491, 548, 598, 
6536, 6όο, 741; η81; Τ' το4; ΤΟΊ; 

109, 276, 298, 308, 320, 350, 
851, 865, 374, 41τ8, 426; Δι, 
23, 30, 84, 128, τ66, 235; 288, 

381, 408, 515; Ε 33, 34; 91; 
ΙΟΣΚ, 115) 131, 174; 225; 265, 
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812, 348, 862, 396, 398, 410, 
421, 457, 631, 635, 637, 672, 
675, 683, 693, 714; 733; 730, 
1432) 156, 157; 7162, 764, 815, 
82ο, 8όο, 888, οοὔ, 907 ; Ζ2 159, 

1οϑ, 234, 257, 259; 266, 304, 
8312, 357, 420, 475, 476, 526; 
ΗἩ 23, 24, 37; 47; ὅο, 76, 132, 
179; 194, 200, 202, 274, 28ο, 
4ττ, 443, 446, 418; Θ2, 22, 38, 
Ἐ7Ὸ: 1-πτ 175, 10, 206, 210, 

216, 236, 242, 249, 250, 251, 
2528, 287, 352, 864, 375; 384; 
587, 397;412,434, 427,4328, 438, 
442, 444, 460, 469, 526; 1 τ8, 
23, 98, 117, 172, 236, 238, 557, 
877: 419, 457; 502, 508, 513, 
536, 6οϑ, 686 ; Καὶ τό, 45, 71, 8ο, 
104, 154) 278, 284, 296, 329, 
552, 553; λ:8, 66, τό8, 20ο, 
301, 278, 289, 800, 31:8, 493, 
543; 544, 727; 136, 753: 761, 
113: 195; Μ 25, 37; 68, τό4, 
173; 209, 235; 241, 252, 275; 
279; 286, 292, 402, 437; Ν ; 
16, 54, 347) 353; 355; 449; 524; 
624, 681, 7382, 794; 796, ὅτ, 
818, 825, 837; Ξ τθ, 54; 69, 85, 
120, Ἰόο, 173) Τ03, 203, 213, 
224, 236, 247,250,252,265, 286, 

293, 312, 341, 3518, 359, 414, 
417, 434: 522; Ὁ 4,78 8, 85, 97; 
ἘΘΙ ἜΘ ἘΠῚ) Ἐ22) 191. ΕΔ, 

147) 154, 15; 188, 192, 194; 
2Ο2, 220, 242, 293, 310, 372, 

377: 379, 461, 489, 490, 567, 
593, 599, 611, 694, 719, 724: 
Π|37, 51; 97; 121, 227, 232, 233, 
341, 249, 253, 298, 365, 386, 
522, 567; 604; 644, 658, 666, 
688, 7320, 799, 8ο4, 845; Ρ το, 
46, τη6, τοῦ, 251, 321, 326, 331, 

400, 409, 498, 545, 548, 566, 
627, 630, 632, 645; Σ 15; ττό, 
1τ8, τόδ, τ84, 292, 356, 431; 
187, ΟἹ, 95; 112, 120, 121, 137; 
197; 594, 224, 254, 258, 270, 
213} Υ̓ 4, ΤΙ, 19, 92, ΤΟ7; 1585; 

102, 104) 215, 234) 242; Φᾧ 2: 

83, 187, 189, 190, 1ΟΙ; 193; 198, 
229, 273, 290, 388, 4οτ, 4τό; 
420, 438, 444, 479, 484, 409: 

505), 570; ΧΊΒ82, 221, 256, 28ο, 

3802, 366, 403 ; Ψ 43; τ85, 299; 
307, 724; Ὡ 64, 88, τοο, 133, 
160) 1739: 104) 241: 587; 296, 

801, 308, 314, 331), 527; 529; 
561, 570, 586, 693. 

Ἥβη Δ 2; Ἑ 722, 905. 
Ἠερίβοια Ἑ 380. 
Ἠετίων Α 866; Ζ 395, 3596, 4τ6; 

Θτθη; 1 Ἐ88. ὙΠ π| 9: Β᾽ 575; 
590; ᾧ 48 ; Χ 472, 480; Ψ 827. 

Ἢϊονεύς Η τι; Καὶ 435. 
ἮἬἨϊών Β 56ι. 
Ἢλεϊος Δ 67:1. 
Ἦλις Β ὅτε, 626: Δ 675: 686; 

698. 
Ἠλώνη Β 73ο. 
Ἠμαθίη Ξ' 226. 
Ἠνιοπεύς Θ το. 

᾿Ἦνοπίδης ΚΞ 444. 

Ἦνοψ Ξ 445; Π4οτ; ΨΟ62534. 

Ἠπυτίδης Ῥ5324. 
Ἡρακλέης ἘΞ 266, 324: 

ΣΥΕΤΣ: τ τν 
Ἡρακλεΐδης Β 653, 6η9 ; Ε 628. 

Ἡρακληείη Β 658, 666: ἙἘ 658: 
Λόοο; Οόὔ4ο: Τοϑ. 

Ἥρη Α 55; 195, 208, 400, 519, 523. 
536, 545; 551, 568, 572, 595; 
ὅτι: ΒΊ15, 32, ὅο9, 156; Δ 5, 8, 
20, 24, 50; Εἰ 892, 41:8, 711, 
721, 131, 48, 755, 767, 775; 
78. 832) 895; 9985 “ ἨςΣΖῈπ-: 
Θ το8, 209, 218, 350, 381, 383, 
392, 407, 421, 426, 444, 447; 
457; 461, 471, 484: 1254: ἴζ 5, 
320: Δ 45, 271; ΝΊΙΒ4, 826; 
Ἐτ53, 159; 194, 197, 222, 225, 
243, 263, 277; 292, 5098, 30ο, 
313, 329, 342, 386ο ; Ο 5, 13, 14, 
34; 49, 18, 83, 90, 92, 1ΟΟ, 130, 
143, 149, 214; Πδὅ8, 4323, 430; 
Σ 11Ο, τόϑ8, τ84, 239, 356, 357; 
86ο; Το7; τοῦ, 1τ4, 407 ; Ὑ 33, 
Ἴ0, 112, 133, 809; Φό, 328, 
867, 369, 377; 384, 41:8, 434; 
512; 55, ὅδ, τοι. 

ἪἨριδανός Π τοι (ν.].. 
Ἥφαιστος Α 571, ὅοο, 6οϑ : Β τοι, 

102, 426; Ἑ το, 523; Θ το5; 
1 469.:}Ξ 16, 539;.339; Ο 214. 

Ο 25; 
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810; Σ137; 143, ΤΟΙ, 369, 391, 
392; 429, 473; 617; Τ' το, 368, 
383; Ὑ12, 86, 73; Φ΄Ά830, 342, 
355; 357; 367; 378, 379, 381; 
Χϑιό6.: Ψ 32. 

Ἠώς Δ τ. 

Θάλεια Σ 39. 
Θάλπιος Β ὅ2ο. 
Θαλυσιάδης Δ 458. 
Θάμυρις Β 595. 
Θαυμακίη Β ητ6. 
Θεανώ ἘΠ7οΟ ; Ζ 298, 302: ΔΛ224. 
Θέμις Ο 87, 93; Ὑ4. 
Θερσίλοχος Ῥ 216 ; ᾧ 2οο. 
Θερσίτης Β 212, 244, 246. 
Θέσπεια Β 498. 
Θεσσαλός Β 679. 
Θεστορίδης ΑΘ9; Μ 3094. 
Θέστωρ ΤΠ 4οτ. 
Θέτις Α 413, 495; 512, 538, 556; 

Δπδιῶ; Ζιβ86; Θ37ο; Ι4το; 

Ο η6, 598; Π34, 222, 574; 8όο, 
8674; Σ 51, 94, 127; 146, 3352; 
869,38:, 385, 392, 398, 405,407, 
422,424,428; Τ 28,394; Ὑ207; 
Ψ τά; Ω 74; 83, 88, 89, το2, 1ΤΟ4; 
120. 

Θῆβαι ἘΞ8ο4; Ζ223 :15381 ; Κ286:; 

Ξττά4; Χ4η9; Ψ 679. 
Θηβαῖος Θ τ2ο. 

Θήβη Α366; Βόοτ; Δ 378, 406; 
2307; 4:6; ΒΞ. 323; Τ 9ο. 

Θησεύς Α 265. 
Θίσβη Β 5ο2. 
Θόας Β638 ; Δ 527; 529; Ητόδ8; 

Ν 92, 216, 222, 228; Ξ23ο; 
Ο281; Π531τι: Τ 230; Ψ 745. 

Θόη Σ 4ο. 
Θόων ἘἙ 152; Δ 422; Μ 14ο; 

Ν 548. 
Θοώτης Μ 342, 343. 
Θρασίος ᾧ 2το. 
Θρασυμήδης 18ι:; Καὶ 255; Ξ:το; 

Π.821:; Ρ 378, 705. 
Θρασύμηλος Π 463. 
Θρήκη 1 5, 12; Δ 222: Ν 801; 

Ὑ 485. 

ἜΠΕ Κ 559; ΝΊΒ, 577; Ῥ 230, 
ΟΟ. 

Θρῇξ Β 595; 844 ; Δ 519, 533; 537; 

Ἐ462; 27; Κὶ 434, 464, 470, 
487, 5ο6, 5:18; Ν4; ΗΕ 227; 
Ὡ 234. 

Θρόνιον Β 5323. 
Θρύον Β 592. 
Θρυόεσσα Ληττ. 
Θυέστης Β τοῦ, ΤΟΊ. 
Θυμβραῖος Λ 320. 

Θύμβρη Καὶ 43ο. 
Θυμοίτης Τ' τ46. 

Ἴαιρα Σ 42. 
ἸἸάλμενος Β 512; 182. 
ἾἸαμενός Μ 139, 193. 
Ἰάνασσα Σ 41. 
Ἰάνειρα Σ 41. 
Ἰάονες Ν 685. 
Ἰαπετός Θ 479. 
᾿Ιάρδανος Ἡ 135. 
Ἴασος Ο 332, 337. 
Ἰαωλκός Β 112. 
Ἰδαῖος (αα).) Θ τῆο, 4το; Διοῦ; 

Μτο, 2538; Ὁ 79, τόρ, 237; 
Π οπ, 677; Ὑ τϑ89; Ὡ 291. 

Ἰδαῖος ("ογ94.) Τ' 248; Ἑ τι, 20; 

Η 276, 278, 284, 372, 381, 405, 
406, 413, 4τ6; Ὡ 325, 470. 

Ἵδη Β82:1,824 ; Γ276,320: Δ475; 

Θ 47; 75, 3097, 397, 438; Δτοδ, 
112, 183, 337; Μ 202; ΝΙ8; 

Εἰ 157; 162, 283, 287, 293: 307, 
3532; Ο 5,146, 151,255; Ρ 594; 
Ὑ59, ο1, 2ι8; Φ 449, 559; 
Χιη1; Ψττιη; Ὡ 32οϑ8. 

Ἴδης 1 558. 
Ἰδομενεύς Α τ45; Β 405, 645, ὅ5ο; 

Γ230; Δ252,253,;256,257; Ε 43; 
45, 48; 2436; Ητόπ; Θ η8, 
263; Κ 53, 58, 112; ΛΙΒΟῚ, 510; 
ΜΙ; Ν21Ο, 210, 221, 232, 

2340, 255; 259; 2668, 274) 297; 
804,)311, 330,362, 370, 384,387, 
402, 405, 424; 434; 439; 445; 467, 
469; 410, 476, 500, 502,5ο6,509; 
Οϑοι; Π5345; Ρ258, 6οϑβ, 621, 

624; Τ81ττ; ΨΤΙΞ, 124, 450, 
474: 493, 528, 588}, 86ο, 888. 

Ἰηλυσός Β 656. 
ἸἸησονίδης Ἡ 468, 4η1τ; Ψ 141. 
Ιήσων Ἡ 469; Φ4ι. 
᾿θαιμένης Π 586. 
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Ἰθάκη Β 632 ; Τ' 2ο1. 
᾿Ιθακήσιος Β τ84. 
᾿ἸἸθώμη Β 2ο. 
Ἰκάριος Β 145. 
Ἱκεταονίδης Ο 546. 
Ἱκετάων Τ' 147; Ὁ 576 ; Ὑ 238. 
Ἰλήϊος ᾧ 558. 
Ἰλιονεύς Ξὶ 489, 492, 501. 
Ἴλιον Ο 7:. 
Ἴλιος Α 71; ΒΤΙΏΞ, 133, 216, 230, 

249, 288, 493, 673 ; Τ' 305, 313; 
Δ 33; 46, τό4, 4τ6; Ε 204, 210, 
551, 642, 648, ηπτό ; Ζ6ο, 74; 
96, 113, 277; 386, 403, 448, 461, 
418, 493; Η20, 31, 82, 345, 
413, 429 ; Θ 31, 288, 499; 551, 
561; 120, 49; 402, 4:9, 686; 
Κι2; Διοῦ, 230; Μιιξ; ΝΙΊ5, 

349; 380, 657; 717, 734) 773; 
ἘΙ 6' 2:1; Ὁ᾽ δ6, γ1, τόρ, 

215; 550, 558 ; ΠΟ2;576; Ρ145; 
159) 163, 103, 320, 337; 396; 

58, 174, 270, 327, 439; 
Τιβο: ὕ308,216; Φϑι,1ο4, 128, 

156, 295, 433, 443, 515; 561; 
588 ; Χό, 17, 4ττ; Ψό4, 297: 
Ὦ 27,) 67, 143, 145, 330, 383, 
62ο. 

Ἶλος Κάτπ ; Δ τόδ, 372; Ὑ 232, 
236; ῶὩ 349. 

Ἰμβρασίδης Δ 52ο. 

Ἴμβριος (αα7.) Φ 43. 
Ἴμβριος (Ώ07921.) Ν᾿ 171, 197. 

Ἴμβρος Ν᾿ 33; Ξ.28:1 ; Ω 78, 753. 
Ἰξιόνιος Ἐ 3τΊ. 
Ἱππασίδης ΔΛ 426, 43τ:; Ν 4τι: 

Ρ 5348. 
Ἵππασος ΔΛ 45ο. 
Ἱππημολγοί Ν 5. 
ἹἽπποδάμας Ὑ 4οι1. 
Ἱπποδάμεια Β 42: Ν 420. 
Ἱππόδαμος ΔΛ 335. 
Ἱππόθοος Β 840, 842: Ῥ217; 289, 

313, 318: Ω 251. 
Ἱπποκόων Ἰὰ 518. 
Ἱππόλοχος Φ Τ10, 144; 197; 206; 
Η18; ΛΊΩ2, 145; Μ809, 387; 
Ῥ τά4ο. 

Ἱππόμαχος Μ τϑ8ο. 
Ἱππόνοος ΔΛ. 303. 
Ἱπποτίων Ν 92; 5.514. 

ΝΟΜΙΝΥΝ 

Ἱρή 1τϑο, 292. 

Ἴρις Β 186, 790, 795 ; Γ΄ ΤΩ21, 129; 
Ε.353, 365, 368; Θ 398, 399, 
409, 425; Δ τὅ5, 186, 195; 199, 
210; Ο 55, 144, 158, τ68, 172, 
200, 206; Σ τ66, 182, 183, 196, 

202; Ψ τοϑ, 201 ; ῶ 77; 87; 95; 
117) 143, 144, 159, 188. 

Ἴσανδρος Ζ το; 203. 
Ἶσος Λ΄τοι. 
Ἱστίαια Β 537. 
ἸἸτυμονεύς Δ 672 
Ἵτων Β 6οδ. 
Ἰφεύς Π 4τΊη. 
Ἰφιάνασσα 1 τ45, 281. 
Ἰφιδάμας ΔΛ 221, 234, 257; 261. 
Ἴφικλος Β 7ο5 ; Ν 6οϑ; Ψ 656. 
Ἰφίνοος Η 14. 
ἼἾφΦις 1667. 
᾿Ιφιτίδης Θ τ28. 
Ἰφιτίων Ὑ 382. 
Ἴφιτος Β 51:8: Ρ3ο6. 

Καβησός Ν 363. 
Καδμεῖος Δ 5388, 3901; Ε 8οη; 

Κ 288. 
Καδμείων Δ 385 ; Εϑο4 : Ψ 68ο. 
Κάειρα Δ 142. 
Καινεΐδης Β 746. 
Καινεύς Α 264. 
Καλήσιος Ζ τϑ8. 
Καλητορίδης Ν 541. 
Καλήτωρ Ο 4το. 
Καλλιάνασσα Σ 46. 
Καλλιάνειρα Σ 44. 
Καλλίαρος Β 531. 
Καλλικολώνη Ὑ 53, τϑ51. 
Καλύδναι Β 677. 
Καλυδών Β ὅ4ο; 1530, 531, 577; 

Ν 217; Ξ Τττὸ: 
Κάλχας Α 69, 86, τοξ ; Β 300, 322; 

Ν 45; 70. 
Κάμειρος Β 656. 
Καπανεύς Β 564; Δ403; Ε3τ0. 
Καπανηϊάδης Ἐ; τοο. 
Καπανήϊος Δ 367; Ἐ τοϑ, 24τ:. 
Κάπυς Ὑ 2239. 
Καρδαμύλη 1 τ5ο, 292. 
Κᾶρες Β 867; Καὶ 428. 
Κάρησος Μ 2ο. 
Κάρυστος Β 530. 
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Κάσος Β 676. 
Κασσάνδρη Ν 8366: Ὡ 6οο. 
Καστιάνειρα Θ 305. 
Κάστωρ Τ' 237. 
Καύκων Β ὅ554: Καὶ 429; Ὑ 329. 
Καύὔστριος Β 461. 
᾿ζεάδης Β 847. 
Κεβριόνης Θ5318: ΛΔ 521 ᾷ;ΜΟΙ,92:; 

Νη9ο; Π΄Ί27, 738, 751; 754; 
1506, 759, 772, 78:1. 

Κελάδων Ἡ 133. 
Κένταυρος Λ 832. 
Κεφαλλήν Βόξβι; Δ 330. 

Κήρ Σ 535. 
Κήρινθος Β 5538. 
Κηφισίς Ἐ 7οο. 
ΚΚκηφισός Β 522, 522. 
Κίκων Β 846: Ῥ΄η3. 

Κίλιξ 2 397; 415. 
Κίλλα Α 38, 452. 
Κινύρης Δ 2ο. 
Κισσηΐς Ζ 20ο. 
Κισσῆς Δ 222. 
Κλεῖτος Ο 445. 
Κλεόβουλος ΤΠ 33ο. 
Κλεοπάτρη 1 556. 
Κλεωναί Β 57ο. 
Κλονίος Β 495 ; Ο 34ο. 
Κλυμένη Τ' 144; Σ 41. 
Κλυταιμνήστρα Α 113. 
Κλυτίδης Δ 302. 
Κλυτίος Τ' 147; Ο 4τ9, 427; Ὁ 238. 
ζλυτομήδης Ψ 634. 
Κνωσός Β646:; Σ δ5οι. 
ἹΚοίρανος Ἐ: 617; Ῥότι, 614. 
Ἱζοπρεύς Ο 639. 
Κόρινθος Β 570; ΝΟέόᾳ4. 
ορώνεια Β 503. 
Ἰζύρωνος Β 746. 

Κουρῆτες 1529, 532, 549, 551; 589. 
Κόων Δ 248, 256: 1523. 
Κρανάη Τ' 445. 
Κράπαθος Β 676. 
Κρειοντιάδης Ἵ 240. 
Κρείων 1 84. 

Ἰζρήθων Ἐ 542, 549. 
Κρής Β645; ΓΏ30,231; ΔΏ5Ι,265; 

Ν 219, 221, 2548, 255, 259; 274: 
8211; Ψ 450, 482. 

Ἱρήτη Β 649; 1238 ; Ν 450, 453. 
Κρῖσα Β 52ο. 

Κροῖσμος Ο 522. 
Ιζροκύλεια Β 635. 
Ἱζρονίδης Α 498, 552; ΒΊΓΙΙ, 375; 

Δ5, 25,166; Ε419, 756; 2234: 
Η6ο; Θ31; 141, 414, 462:1 τ, 
172, 236; ΔΛ 53, 2ςδο; Ξ.330; 
Ο 152; Π 440, 845; Ῥ 593; 
Σ 185; 8561, 431, 91, 501. 
804; Φποϑ, 75ο: Χόο; ῶ οϑ, 
143, 241. 

Κρονίων Α 397, 405, 502, 558, 539; 
Β τοῷ, 350, 403, 419, ὄηο; 
Τ᾽ 802; Δ249; Ε 522, 753, 86ο, 
οοΟ;: 2267; Η1ο94, 20ο, 209, 

315, 481; Θι75, 210, 470; 
1511; Δ27; 18, 336, 406; Ν26, 
242, 310, 183; Ξ247; Ο254; 
ΠΟ66Ω: Ῥῶοο, 26ο, 44:: Σ τι18ὃ: 
ΤΊ2Ο, 340; Ὑ806; Φ 184, 193; 
230; Ὡ 200, 621. 

Κρόνος Β 2ο5, 3109: Δ 59, 75; 
Ἐη721: 2139; Θ883, 415, 479: 
137; Μά45ο; Ν 345; Ξ194;203, 
243, 274: 346; Οο1, 187, 225; 
Π431; Σ20903; ᾧ 5ι6. 

ἹΚρῶμνα Β 855. 
Κτέατο: Βό2:1: Ν 185. 
Κυδοιμός Σ 5535. 
Κύθηρα Ο 432. 4538. 
ἹΚυθήριος Καὶ 268: Ο 431. 

. Κυλλήνη Β 602. 
Κυλλήνιος Ο 518. 
Κυμοδόκη Σ 30. 
Κυμοθόη Σ 4:. 
Κῦνος Β 531. 
Κυπαρισσήεις Β 593. 
Κυπάρισσος Β 510. 
Ιζύπρις Ἐ; 330, 422, 458, 76ο, 882. 
Κύπρος Λ2:. 
Κύτωρος Β 852. 
Κύφος Β η48. 
Κῶπαι Β 502. 
Κῶς Β67η7; Ἐ255; Ο 28. 

Λάας Β 585. 
Λαέρκης Π τοΊ; Ρ 4671. 
Λαερτιάδης Β 173; Τ' 2οο; Δ 358; 

Θο3; 1808, 624; Καὶ τ44: Ὑ τϑ5; 
Ψ 723. 

Λακεδαίμων Β 581; Τ 290, 244,58, 

4.43. 
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Λαμπετίδη: Ο 526. 
Λάμπος Τ' 147; 
359: 

Λαόγονος Πό6ο4; Ὑ 46ο. 
Λαοδάμας Ο 5:6. 
Λαοδαμείη 2 τοϑ. 
Λαοδίκη Τ' 124: 2252; 1145, 281. 
Λαόδοκος Δ 87; Ῥ όοο. 
Λαοθόη ᾧ 85; Χ 48. 
Λαομεδοντιάδης Τ' 250; Ο 527. 
Λαομέδων Ἑ 269, 640, 649; Ζ 25; 

Η 453; Υ 236, 237; ὃ 443, 453. 
Λαπίθαι Μ΄ Ι28, τ8τ1. 
Λάρισα Β 84τ; Ῥ3ο:. 
Λειώκριτος Ῥ 344. 
Λεκτός Ἐ 284. 
Λέλεγες Καὶ 429; 706: ᾧ 86. 
Λεοντεύς Β 745; Μ τ3ο,1τ88: Ψ 837, 

841. 
Λεσβίς 1τ2ο, 27:. 
Λέσβος 1129, 271, 664: Ὡ 544. 
Λεῦκος Δ 491. 
Λῆθος Β 843; Ρ 288. 
Λήϊΐτος Β494; 235; Νοι; ΡόοΙ, 

6οξΞ. 

Λῆμνος Α593; Β722: Η467; 
Θ23ο; Ξ 230, 281; ᾧ 4ο, 46, 58, 

19; 753. Ι 
Λητώ Ὰ 6. 356; Ἐ447: 05,557; 

Π 849; Τ 41:3; Ὑ 40, 72; Φ 497, 
498, 5ο2; Ω 6ο7. 

Λικύμνιος Β 6623. 
Δίλαια Β 523. 
Διμνώρεια Σ 4τ:. 
Λίνδος Β 656. 
Λοκροί Β 527, 535; Ν 686, 712. 
ΔΛύκαστος Β 641. 
Λυκάων Β826: Τ᾽ 333; 4.89, 93; 

Ἐ 95; ΙΟΙ, τόρ, 179, 1093, 197, 
229, 246, 276, 5Ξ83: Ὑ81; ᾧ 35, 
127; Χ 46; Ψ η46. 

Δυκίη Β 877; ἘἙ τοΚ5,173, 479, 645; 
Ζ ἘΘ8: Τὴ 172: 1753, τ: 5τὸ, 

225; Μ 312, 83:8; Π 437, 455; 
514; 543, 673, 683; Ρ 172. 

Λύκιος Β 876; Δ το, 207; Ε 482, 

633, 647, 613, 676, 679; 2 78, 
194; Η13; Θι73; Κ430; Δ 285, 
586; Μ5315, 8317, 321, 330, 346, 
859, 376, 408, 409, 417, 410; 
Νιδο; Ξ.426; Ο 424, 425, 485, 

Θιϑς; Ο526: 
486; Π421, 422, 490, 495; 525; 
532, 541, 564, 584, 593, 659, 
ὅδ8Ξ; ΡΊ40, 146, 154, 184. 

Λυκομήδης 184: Μ5866; Ρ 345, 
346; Τ 24ο. 

Λυκόοργος Ζ 130, 134; Η 142, 144, 
148. 

Λυκοφόντης Θ 275. 
Λυκόφρων Ο 43ο. 
Λύκτος Β647; Ῥόει. 

Λύκων 1335, 337. 
Λυρνησσός Β 6ρο,όοτ; Τόο; Ὑ 92, 

191. 
Λύσανδρος ΔΛ 49:1. 

Μάγνητες Β 756. 
Μαίανδρος Β 86ο. 
Μαιμαλίδης Π τορ4. 
Μαῖρα Σ 48. 
Μαίων Δ 8594, 398. 
Μάκαρ Ὡ 544. 
Μαντινέη Β 6ο7. 
Μάρις Π 31:9. 
Μαρπήσση 1557. 
Μάσης Β 562. 
Μαστορίδης Ο 438. 
Μάστωρ Ο 43ο. 
Μαχάων ΒΊ32; ΔΙΙο93,20Ο; Δ5οδ, 

512, 517, 598,613, 51,833; Ξ3. 
Μεγάδης Π 695. 
Μέγης Β627; Εδο; ΝόρΩ; Ο38ο5, 

520, 535; 1339. 
Μεδεὼν Β 501. 
Μέδων Β 727; Ν 693, 695; Ὁ 3235, 

334; Ῥϑιό. 
Μελάνθιος 2 36. 

Μελάνιππος Θ276; Ο547;553;576, 
582; ΠόοϑΞ; Τ24ο. 

Μέλας Ξ ττ7. 
Μελέαγρος Β 642; 1543, 550, 553; 

590. 
Μελίβοια Β τη. 
Μελίτη Σ 42. 
Μέμνονες Α 4323 ν.]. 
Μενέλαος Ατ59; Β 4ο8,586; Γ'21, 

27; 52, 69, 90, 96, 136, 2ο6, 210, 

2153, 233, 253, 282, 307, 339; 

350, 403, 430, 432, 434; 439; 

452, 451; Δ17: 13, 19, 94; ο8, 
τοῦ, 115, 127, 146, 150, τέο, 
177; 181, 183, 189, 195; 205) 
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210, 3220; Εἰ50, 55; 552; 561, 
578, 715; 237, 44, 55; Η 94; 
ΙΟ4; 1Ο9, 373; 392,470; ΘΩ6τ:; 
1140 ἃ, 627 ἃ; Κὶ 25, 86, 43, 69, 
114, 230, 240: ΛΊΩ25, 139, 468, 
487; Ν 581, 591, 593, 601, 693, 
6οῦ, ὅ4τ: Ο 54ο,568: Π511; ΡῚ, 

6, τι, 12, 18, 34, 46, 6ο, 69, 79; 
113,124, 138, 237; 238, 246, 249, 
507; 508, 554, 556, 560, 578, 580, 
587, 626, 65:1, 652, 656, 665, 678; 
679, 684, 697, 792, 716; Ψ 293, 
355;401, 422,438,515,) 516, 522, 
529; 5388, 566, 576, 588, 597; 
6οο. 

Μενεσθεύς Β 552; Δ327; ΜΞ5321, 

8738; Ν το5, 69ο; Ο 331. 
Μενέσθης Ἑ 6οο. 
Μενέσθιος ἨΗ9; Π 172. 
Μενοιτιάδης Α 307; [2ττ; Λόοϑ: 

ΠῚ 420, 434, 438, 452, 554; 760; 
ῬΊ32, 267, 270, 869, 538; Σ 93; 
Φ28; ΨΩ25, 239; ὦ τό. 

Μενοίτιος 1 2ο2: Δόοβ, ηόξ5, 771, 

η85, 814, 837; Μιτ; Π 4, 218, 
807, 626, 665, 827; Σ12, 325, 
455; Τ 24; Ψ 85. 

Μέντης: Ῥ 73. 
Μέντωρ Ν 171. 
Μένων Μ 193. 
Μέρμερος Κ' 512. 
Μέροψ Β 8531; Λ320. 
Μέσθλης Β 864: ῬΩτ:6. 
Μέσση Β 582. 
Μεσσηΐς 2 457. 
Μηδεσικάστη Ν τῇΊ3. 
Μηθώνη Β 7τό6. 
Μηκιστεύς ΒΞ566; Θ5335: Ν 422; 

Ο339; Ψ 678. 
Μηκιστιάδης Ζ 28. 
Μῃονίη Τ' 4ο1; Σ 2091. 
Μῃονίς Δ τ42. 
Μήων Β 864, 866: Ἐ 453; Καὶ 431. 

Μηριόνης Β 651; Δ254; Ἐ 59,65; 
Η τόδ: Θ:ό4; 1853; Καὶ 59, τοῦ, 

229, 256ο, 270; ΝΟ, 159, Τό4, 
246, 249, 254, 566, 295, 304, 
806, 528, 479, 528, 531, 567, 
575.650; Ξ514; Ο 802; Π342. 
6ο3, 6οη 8, 6οϑ, 617, 6το; 627: 
Ῥ 2509, ὅτο. 62ο, 668, δόο, 717; 

Τ239; ΨΙΙ3, 124,351, 356; 528, 
538}, 614, 8δο, 870, 877, 832, 
888, 8093, 896. 

Μήστωρ Ὡ 257. 

Μίδεια Β Ξογ. 
Μίλητος Β 6417, 868. 
Μινυήιος Β 511; Δ ́ η22. 
Μίνως Ν 450, 451; ΚΞ 322. 
Μνῆσος Φᾧ 2το. 
Μολίων ΔΛ. 322, 709, 750. 
Μόλος Κδόο; Ν 24ο. 
Μόρυς Ν 92; Ξ 51:4. 
Μούλιος Δη39; ΠόοΘ; Ὑ 472. 
Μυγδών Τ' 186. 
Μύδων Ἐ 58ο; Φ 2οο. 
Μυκάλη Β 8όο. 
Μυκαλησσός Β 408. 
ἹΜμυκηναῖος Ο 638, 643. 
Μυκήνη Β 5όο; Δ 52, 376; Ητϑο; 

144: Δ 46. 
Μύνης Β 692; Τ20ο6. 
Μυρίνη Β 814. 
Μυρμιδόνες Α τ8ο, 328; Βόδ4: 

Η τό: 1185,652: ΔηΟ97; Π 12, 

15, 389, 65, 155; 164, 194, 200, 
220, 240, 266, 269, 5οό, 546, 

564, 570, 596: ΣΊΟ, 69, 328, 
355; Τ14,278,299; Φιδ8δὃ; Ψ4, 
6, 6ο, 129; Ὦ 397; 449; 586. 

ψύρσινος Β ὅτό. 
Μυσός Β 858: Καὶ 4350; Ν᾿ 5, 7928; 

Ξ 512; ἢ 278. 

Ναάστης Β 867, 87ο, 87η:. 

Νεοπτόλεμος Τῃ327. 
Νεστόρεος Β 54: ΘΙ, 192. 
Νεστορίδης 233; 181; 0 589; 

Π3τ7; Ψ 353. 

Νέστωρ Α 247; Β21, 57; 77; 336; 
405, 433; 555; ο1; Δ 293;317; 
Ἐπόπ: Ζ66; Η 123, 170, 181, 

325; Θϑ8ο, Τ1ΤΙ12, 116, 137; 151; 

152, 94; Ττό2, τὴ7ο; ἈΚ τ, 54; 

73; 87; 102, τ28, 138, 143; 157; 
168, 1ροῦ, 203, 220, 229, 532, 

543, 555; ΔΙ5ΟΙ, 510, 511, 516, 
597; 611, 637; 655, 76:1, 840; 
Ν 40ο, 555; ΞῚ; 27; 40; 42, 52; 

65; Ο870, 659; Ρ 882, 653, 
ϑι1: 5 τὸς ΜΠ 558: 911: ΠΡ|9 09. 

849; 411, 541; 596, 6τό6, 755: 
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Νηλείδης Ψ 652. 
Νηλεύς ΔΛό83, 6092, ἡτΊ. 
Νηληϊάδης ΘΙοΟο; Κὶ 87, 555; 

Δ ἘΠῚ 615; ΚΞ 42: 0.578; 
Ψ 202. 

Νηλήϊος Β2ο; Κιϑ8; ΔΛ 597, 682: 

Ψ 349, 514. 
Νημερτής Σ 46. 

Νηρηΐς Σ 38, 49, 52. 
Νήριτον Β 632. 
Νησαίη Σ 4ο. 
Νιόβη Ὡ 6ο5, 6οόδ. 

Νιρεύς Β671, 672, 673. 
Νίσα Β 5οϑ. 
Νίσυρος Β 676. 
Νοήμων ἘἙ6η8: Ψ ὅτ2. 
Νομίων Β 87η:. 
Νυσήϊος Ζ τ33. 

Ξάνθος Β877η; ἘΕΠτ52, 479: Ζ4, 
172; Θ 1τ85, 5δόο; Μ 31:13; Ξ434; 
Πτ49; Τ 40ο, 405, 420; 40, 
14; Ὁ 2, τ5, 146, 3532, 337; 583; 
Ω 693. 

Οδίος Β 856; Ἐ30; 1 τήο. 
Ὀδυσσεύς Α τ58, 145, 311, 430, 

440; Β τόρ; 173; 220, 244, 259, 
2732, 278, 335; 497; 63:τ, 6536; 
Ἰ τΟ π᾿ 9500. 505; 911ὸὺ᾽' 216; 2292: 

224, 268, 31τ4: Δ 329, 349, 358, 
491, 494; 501; ΕΒ 5:9; 669, 674; 
6η9; 280; Ητόϑ; ΘΟ, 93; 
ΟἿ 555: 1.τθῷ; τ; 1052; 5:18; 

223, 308, 346, 624, 657; 673; 
6η6; Καὶ τορ; 137; 144, 148, 231, 

243, 248, 260, 271, 277; 340, 
863, 382, 400, 423, 46ο, 476, 

490, 498, 513, 527; 529, 
536, 554; 571; Δ. 5, 140, 312, 

335; 346, 396, 401, 49, 
439, 449, 459, 466, 473; 

482, ΘΟΙ, 767, ϑοδ; ΒΞ, 20, 82, 

ΤΟ4, 380; Π26; Τ 48, 141, 154, 
215; 247; 810; Ψ 709, 719, 720, 
123; 125; 127; 129, 155; 759; 
163; 165, 768, 778, 783. 

Ὀθρυονεῦς Ν 563, 374; 772. 
Οἰδιπόδης Ψ 6709. 
Ὀἴλεύς Β 527, 27; 128; 

ΝΟό, ὅφᾷ, 697, 701; 
Δ ο8; 
Ξ 442; 

520; Ο 333; 3386; Ρ 256; Ψ 478, 
488, 754. 

᾿Οἱλιάδης Μ865: Ν 208, 

Ξ.446; Π|33ο0; Ψ 759. 
Οἰνεΐδης Β 5634; Ἐϑ815; Καὶ 497. 
Οἰνεύς Βό4τ; Ζ:τό, ςιο; 1535, 

540, 543, 581; Κὶ 117. 
Οἰνόμαος Ἑ 706; Μτάο; Ν 5οδ. 
Οἰνοπίδης Ἐ; 7Ο7. 
Οἴτυλος Β 5ὅὃς. 
Οἰχαλιεύς Β 596, 73ο. 
Οἰχαλίη Β 596, 73ο. 
Ὀλιζών Β 71. 
᾽Ολοοσσών Β η3ο. 
Ὀλυμπιάς Β 401. 

᾿Ολύμπιος Α τϑ, 353, 399, 508, 
580, 583, 589, ὅο9; Β 13, 30, 67, 
809, 484: Διόο; Ε5383: 2282: 

Θ335; Δειδ; Μωϑ; Ν 58; 
Ἐ 5οδϑ:; ΟΙ15; 131, 375; ΠΙΙΩ: 
Σ7Ο0; Ττοϑ; Ὑ47:; Χτιϑο; ῶΩ 140, 

175; 104. 
Ὄλυμπος Α 44, 221, 394; 402, 420, 

425; 494, 497; 499, 530, 532, 
566; Β 48, τ67; Τ' 407; Δ174; 
Ἐ 36ο, 367, 398, 404, 750, 754: 
868,877, ὅ9ο; Η 19, 25,35; Θ 8; 
12, 25, 109, 894; 410, 41|:, 
439, 443, 451, 4566; Καὶ 462; 
ΛΊη1, 715; Νόϑ, 243, 528; 
Ξ 154, 225, 298, 309; Ο 21, 79; 
84, 133; 136, 193; ΠΟΒ, 864; 
ῬΆΕΘα; ΣΎΤΗ2, 146, 148; 167; 
τϑϑ: 4259, 61ὸ: Τ' τι 128: Ὁ εξ 

32) 125, 142: Φ 3890, 438, 505, 
ἘΕΘΣ Χ τΘ 7: Ὁ ΘΙ; ΠΞῚῚ ΤΩΣ 

2058, 427; 468, 694. 
᾿Ονήτωρ Π 6ο4. 
Ὀπίτης Δ 3ο:. 
᾽Οπόεις Β531; Σ226: Ψ 8ξ. 
᾿᾽Ορέσβιος Ἐ 7ο7. 
Ὀρέστης Ἑ ἼΟΞ5; 1142,284:; Μ τ29, 

193. 
᾿Ορθαῖος Ν 79:1. 

ρθη Β 739. 
᾿᾽Ορμενίδης 1 448: Καὶ 266. 
᾽Ορμένιος Β 734. 
ὕορμενος Θ274: Μ 871. 
ὌὈρνειαί Β 571. 

᾿Ορσίλοχος ([Ὃρτ-) Ε 542, 546; 547; 
549; Θ 274: 

112; 
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Ὀρχομενός ΒΞῚΙ, ὅοΞ; 1581. 
᾿Οτρεύς Τ' τ86. 
᾿Οτρυντεΐδης Ὑ 383, 380. 
Ὀτρυντεύς Ὑ 5384. 
Οὐκαλέγων Τ' τ48. 
Ὀφελέστης Θ 274; Φᾧ 25το. 
᾿Οφέλτιος Ζ50; ΔΛ 302. 
᾿Οχήσιος Ἐ 843. 

Παιήων Ἑ 4ο1, 899, 9οο. 
Παιονίδης ΔΛ 330, 568. 
Παιονίη Ῥ 5350; ΦΙ54. 
Παισός Ἑ 6τΩ. 
Παίων Β 848; Καὶ 458: Π 2817, 291: 

Φ τδπ, 205, 211. 

Παλλάς Α2οο, 4οο; Δη8, 541τ; 
ἘΠῚ, 61, 121, 256, 51το, 840, 8Ξ6; 

2 81:1; Κ 245, 275, 295; Λ.438; 
Οὐτ4; Σ217, 811, 5στ6; Ὑ 33, 
146, 314: Φ2οο, 408: ΧΩ270ο, 
276; Ψ ηη:. 

Πάλμυς Ν 792. 
Πάμμων Ὡ 2Ξο. 

Παναχαιοί Β 404; Ἡ 3, 159, 327; 
885; 1901; Κι; Τρ; Ψ2536. 

Πάνδαρος Β 827; Δ 88; Ε τόϑ8, 

171, 246, 795. 
Πανδίων Μ 372. 
Πάνδοκος Δ 40ο. 
Πανέλληνες Β 530. 

Πανθοΐδης Ν 756; ΚΞ 450, 454; 
Ο 446; Π 535, ϑοδ; Ρ ηο, 81; 
Σ 25ο. 

Πάνθοος Τ᾽ τ46: Ν 4534; Ο522; 

Ρο, 23, 490, 59. 
Πανοπεύς Β52ο; Ρ53οη; ΨΟ6θδξ. 
Πανόπη Σ 45. 
Παρθένιος Β 854, 855 Ὁ. 

Πάρις Τ' 325, 437; 2 280, 503, 512; 
Μοβ; Ν 49ο, όθο; Ο 841; 
Χ 359 ; Ὡ 249. 

Παρρασίη Β 6οδ. 
Πασιθέη ΚΞ 269, 276. 

Πάτροκλος Α 337, 345; Θ 476; 
1190, ΤΟ5, 201, 205, 216, 220, 
ό62ο, 658, 666; ΔΛ όος, όττ, ὅτδ, 

644, 647, ϑο7, 823; Ο 65, 3990 ; 
Π 2, 7; ΤΙ, 20, 49, 8ο, 125, 126, 

130, 219, 257; 268, 284, 291, 
372) 3577: 394; 420, 4327, 434; 
453, 46ο, 463, 478, 48ο, 49ο, 

ΝΟΜΙΝΝΜ 

543, 554; 581, 584, 647, 684, 
693, 699, 703, 707, 710, 724, 
132, 133; 144; 154; Ἴ6ο, 763, 
183, 87, 812, 815, 816, 8:18, 

830, 839, 843, 859; ΡΏ, 6, το, 
15, 80, 92, 113; 120, 125, 137; 

159, 182, 187, 229, 240, 255; 
286, 299, 341, 355; 379; 400, 

402, 477; 543; 564, 574; 665; 
6ηο, ὅρο, 7Πο6: Σ 20, 28, 8:1, 

93; 102, 151, 171, Τ79, 105; 

2332, 315; 333; 345; 355; 451; 

Τά, 88, 283, 287, 302, 403, 
41τ5.:. Φ, 28, πρὸ ἜΘΟΣ 19}; 

Χ 323, 831, 387; 9, 19; 45: 
65, τοῦ, 126, 134, 151, 179, 
102, 211, 221, 230, 610, 747; 

7116, ϑοο; ῶ 6, 512, 575, 592; 
7506. 

Παφλαγών Βὅ8Ξ5ι; Ἐ 577; ΝόΞοδ, 
66:1. 

Πειραΐδης Δ 228. 
Πειρίθοος Α 463: Β 741, 742: 

ΜΊΙ29, 182: ΚΞ 518. 
Πείροος Β 844; Δ 52ο, 525; 

Υ̓ 484. 
Πείσανδρος ΔΛ 122, 143; Νόοι, 

6οό, ὅτι: Π το2. 
Πεισήνωρ Ο 445. 
Πελάγων Δ΄2095; Εἰ 695. 
Πελασγικός Β ὅϑι1 ; Π 253. 
Πελασγός Β 840, 843; Κὶ 429; 

Ρ 288. 
Πελίας Β 715. 
Πελλήνη Β 574. 
Πέλοψ Β τοά, τοϑ. 
Περαιβός Β η49. 
Πέργαμος Δ 5ο8; Ε 446, 46ο: 

2512; Η21:; ἢ 7οο. 
Περγασίδης Ἐ 535. 
Περίβοια ᾧ τ42. 

Περιήρης ΤΙ 177. 
Περιμήδης Ο 515. 
Πέριμος Π οξ. 
Περίφας Ἐ 842, 847; Ῥ 3223. 
Περιφήτης Ξ 5ι5; Ο 688. 
Περκώσιος Β85τ; Ζ80; Δ 2320. 
Περκώτη Β 8535; Δ229; Ο 548. 
Περσεύς Ξί 32ο. 
Περσεφόνεια 1 4517: 569. 
Περσηϊάδης Ὑ ττό, 128. 
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Πετεὼών Β 5οο. 
Πετεώς Β 552; Δ327, 338; Μ|3231, 

355; Ν όοο. 
Πήδαιος ἘδΟο ; Ν 172. 
Ππηδασὸς ΖΦ 51. 535; ΓΙῚΞ2, 294: 

Ἱπ 5. θη; ὅδ: Φϑ87. 
Πηλεγών Β 8484, ΦΊΔΙ, 152; 159. 
Πηλεΐδη: Α τ46, 223, 245, 277; 

806; Ο 64, 74, 614; 1| 271; 
ῬΊΟΒ, ΤΟΙ, 105; ΤΟ9, 641, 701 : 
ΣΟ 51. 9; 85: ΤΟΘΑ; 
ΞΘῸ; 5601, 200, 9512, 925, 491: 

503 ; ΦΊ53, 173; 208, 251, 272; 
288, 557; 595 ; Χ 58, 138, τ76, 
290; Ψ 17, 41, 59, 231, 287, 
542, 651, 700, 740, 798, 826, 
882; Ὡ 572. 

Πηλεΐων Α τ88, το; Βόη4, η7ο; 

Θ.474:; 1181, ὁοϑ; Κὶ 323, 392; 
Ν τι8; ἔξ τϑόδὰ ; Π τοβ, 269, 
28τ, 653, 686; Ῥ:οϑ, 214, 28ο ; 
Σ᾿ ἘΘ6. 5.06) 261, 500; Π' 75: 

Ὑ 27; 45; 8ο, 88, τ13, ττϑ, 294; 
333; 866; Φϑ30ο6, 327, 599; Χ 7, 
40, 193; 214, 278; Ψ 35, 249, 
193 ; Ὡ 338, 458, 465. 

Πηλεύς Α 489; Ητῶ5; 1147; 252, 

289; 394; 490, 438, 48ο ; ΔΛ 769, 
712, 153; Πτ5; 21, 33, 175; 
203, 381, 574, 867; Ῥ 443: 
Σ 18, 84, 87, 831, 433; Τ 2:6, 
3534; Ὑ2, 2ο6; ΦΊ39, τϑο; 
Χ 8, 250, 421; Ψ 89, 144, 278; 
Ὁ 61, 534- 

Πηληϊάδης Ατ, 322; Ττ66; Πδόο, 

653, 686 ; Ὡ 406, 431, 448. 
Πηλήϊος Σ ὅο, 44:. 
Πηλιάς Πτ43; Τ30οο: 

ᾧ τό62 : Χ τ232. 

Πήλιον Β744,757; Πτά4: Ἴ3οτ. 
Πηνειὸς Β 752, 753; 757: 
Πηνέλεως Β494; ΝΟοΩ; 487, 

480, 496; [5.335; 340 ; Ρ 597. 
Πηρείη Β η66. 
Πιδύτης Ζ 30. 
Πιερίη Ξ 226. 
Πιτθεύς Τ' τ44. 
Πιτύεια Β 8209) 1 ν.]. 
Πλάκος 2306, 425; Χ 47ο. 
Πλάταια Β 5ο4. 
Πλευρών Βόξβο; Ν΄τ7; Ξ ττό. 

ΗΟΜ. 11... 15--24 

Ὧν 77) Ὁ 

Πλευρώνιος Ψ 635. 
Ποδαλείριος Β 732; Δ 8233. 
Ποδάργη Π τ5ο; Τ 4οο. 
Πόδαργος Θ 1τ85; Ψ 295. 
Ποδάρκης Β 794; Ν 693. 

Ποδῆς Ῥ 575; 590. 
Πολίτης Β 791; Ν᾿ 533; Ο 339; 

Ω 25ο. 
Πολυαιμονίδης Θ 276. 
Πόλυβος ΔΛ 59. 
Πολυδεύκης Τ' 237. 
Πολυδώρη Π τη5. 
Πολύδωρος Ὗ 407, 4:9; 

Χ 46; Ψ 637. 
Πολύιδος Ἑ τ48 : Ν 665, 666. 
Πολυκλῆς Β 8558. 
Πολύκτωρ Ὡ 391. 
Πολυμήλη Π 1ϑ8ο. 
Πολύμηλος Π 4τη. 
Πολυνείκης Δ 377. 
Πολύξεινος Β 623. 
Πολυποίτης ΒΊ4ο; Ζ29; ΜΖο, 

182 ; Ψ 8536, 844, 848. 
Πολυφήτης Ν 791. 
Πολυφόντης Δ 395. 
Πορθεύς Ἐ ττϑ5. 
Ποσειδάων Α 4οο; Β479; Η 445; 
Θώοο; Δη2ϑ; Μτη,34; Ντο; 

34; 43; 65; 2ο6, 231, 351; 434; 
554; 5683; ΚΞ 357; 384; 390; 
Οϑ, 41, 51, 57; 158, 505 ; Υ 34; 
57; 63; 67; 115, 1332, 149, 291, 
818, 330; Φ΄484, 287, 472, 477; 
Ψ' 277; 507; ὦ 26: 

Ποσιδήϊος Β 5οό. 
Πουλυδάμας Δ 57; Μόο, ϑ8ο, 88, 

1ΤΟΘ; 196, 210, 531 ; Ν 725; 748; 
151; 756, 790 ; Ξ 425; 449, 453; 
462, 469, 470 ; Ὁ 339; 446; 454; 
518, 521; Π|535; Ρόοο; Σ 249, 
285, 318 ; Χ τοο. 

Πράκτιος Β 835. 
Πράμνειος Δ 639. 
Πριαμίδης Β 817; Τ 256; Δ49ο; 

Ἐ684; Ζ7η6; Η 112, 250, 258; 

Θ΄2τ6, 3536; ΔΛ295, 800, 490; 
Μ 438; Ν 40, 8ο, 157; 8316, 433; 
586, 803 ; Ξ.365; 375; 0 597; 
ὅο4: Π 828; Ρ 449, 5093: 
Σ᾽ 0 5 Π) 501 5 “ἢ ηη; 97) 109; 
ἊΠ τ: 

Φ οἵ; 

20 
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Πρίαμος Α τῷ, 255; Β 37; 1όο, 

176, 304, 332, 3573; 414, 788, 
191, δ03, 817 ; Γ΄ ΤΟΒ, 117; 124, 
146, τότ, 461, 288, 303, 314; 

Δ 18, 28, 31, 35; 47; 1ύ5; 178; 
290, 499 ; Εἰ 159, 463; 464; 535; 
614, 794; Ζ 242, 246, 250, 283, 
817; 449, 451, 512; Η 44, 47; 
296, 846, 866, 386, 427; Θ 3098, 
871; 552; [136, 278, όδι1; 
ΔΊΟΖΣ, 197; 50οο ; ΜΊΠΙ, 15, 95; 

ΝΊ4, 173, 176, 865, 868, 376, 
460; Ο 239, 344; 551; Π 448, 
η38 ; Ῥιόο; Σ 154; 288 : Ὑ 81, 

181, 182, 237; 240, 3806; Φ 34; 
88, 97; 1Ο5, 809, 526; Χ 25, 
1588, τό5, 1738; 230, 234; 251; 
352; 453,478; Ψ 746; Ὠ 28, 37; 
710, 117, 145, 1τόο, τόρ, 171; 
217, 278, 279, 282, 299, 336, 
8353; 372; 386, 405, 447; 469, 
477: 483, 485, 552, 563; 583; 
598, 629, 631, 634, 659, 6όο, 
674, 68ο, 777; 803. 

Προθοήνωρ Β 495; Ξ 4580, 47:. 
Πρόθοος Β η56, 758. 
Προθόων 35. 5:5. 
Προῖτος Ζ157; 1θο, τ63, τ64, 177. 
Πρόμαχος Ξ 4176, 482, 503. 
Πρόνοος ΤΠ 30ο. 
Προτιάων Ο 455. 
Πρύτανις Ἐ 678. 
Πρωτεσίλαος Β 698, ηο6, ηοδ: 

Νόϑι; Ο 705 ; Π4286. 
Πρωτώ Σ 43. 
Πτελεός Β 594; 6091. 
Πτολεμαῖος Δ 228. 
Πυγμαῖος Τ' 6. 
Πυθοῖ 1 4οΞ. 
Πυθὼών Β Ξτο. 
Πυλαιμένης Β 8ξτι:ι: Ἐ 576; 

ΜΝ 643. 
Πύλαιος Β 842. 
Πυλάρτης ΔΛά4οι ; Πόοδ. 
Πυλήνη Β 653ο. 
Πύλιος Α 248: Δ295; Ε 545; 

Η 134; Δόδη, 724, 737; 7158; 
Ῥ΄η04 ; Ψ 6338. 

Πυλοιγενής Β 54; Ψ 3503. 
Πύλος Α 252, δόο; Β 77; δοι; 
Ἐ397; 1153; 395; Δ΄6ϑ82, 689, 
712, τό, η6ο. 

Πύλων Μ΄ τ871. 
Πυραίχμης Β 848; Π 281. 
Πύρασος ΒόοΞπΞ; Δ 491. 
Πύρις Π 4:6. 

Ῥαδάμανθυς ΞΞ 322. 
“Ῥέα (Ῥεία) ΚΞ 203 ; Ο 187. 
“Ῥήνη Β 728. 

Ῥῆσος Κ 435, 474; 519; Μ20ο, 
Ῥίγμος Ὑ 485. 
“Ῥίπη Β 6οΟ. 
“Ῥοδίος Μ 2ο. 
Ῥόδιος Β 654. 
Ῥόδος Β 654, 655, 661. 
Ῥύτιος Β 648. 

Σαγγάριος Γ 187; Πητο; Ξ445ν.]. 
Σαλαμίς Β 557; Η τοο.. 
Σάμος Βόβ84; ΝτΩ; Ὡ η8, 753. 

Σαρπηδών Β 876; Ἐ47:, 493, 629, 
633, 641, 655, 658, 6653, 683, 
692; Ζιορ; Μ΄ΊοΙ, 292, 307; 
879, 392, 397; Ξ45Ξ6;: Οδ7; 
Π|327; 419, 433; 445; 464, 466, 
477; 496, 522, 533; 541) 553; 
559; 638, 649, 663, 668, 6η8; 
Ρ΄δ5ο, 162: Ψ δ8οο. 

Σατνιόεις 234; Ξ445; Φ 81. 
Σάτνιος ΚΞ 443. 
Σέλαγος Ἐ612. 
Σεληπιάδης Β 6092. 
Σελλήεις Β ὅὄξο, 839: 

Ο 5831:. 

Σελλοί Π 234. 
Σεμέλη ΒΞ 323, 325. 
Σήσαμος Β 852. 
Σηστός Β 8536. 
Σθενέλαος Π 586. 
Σθένελος Β 564; Δ567; Ε τοϑ, 

ΤΙΣ 24τ| 955; ΘΤΙΤΙς: [Γ[49; 
Τ ΙΙῸ, 123; Φ 511. 

Σιδόνες Ψ 743. 
Σιδονίη Ζ 201. 
Σιδόνιος Ζ 50ο. 
Σικυών Β 572; Ψ 209ο. 

Σιμόεις Δ475; Ε 774; 711; Ζ4: 
Μ22; 7553; Φϑ30ογ. 

Σιμοείσιος Δ 474; 4717; 488. 
Σίντις Α 594. 
Σίπυλος Ὡ 615. 
Σίσυφος Ζ 153, 154. 

ΜΟο7; 
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Σκαιαί Τ' 145; 149, 263; 2 237; 

897; 3893; 1554; Δ το; 
ΠΊΙ12; Σ 453; ΧΟ, 536ο. 

Σκαμάνδριος Β 465, 467; Ἐ 49; 
Ζ 402. 

Σκάμανδρος Ἐ 36, 77, 1714; Η 829; 
Δ4909; Μ21;:; 74; Φ 124, 
223; 8305; 603 ; Χ τ48, 

Σκάνδεια Καὶ 268. 
Σκάρφη Β 532. 
Σκῦρος 1668 : Ἱ 326, 332. 
Σκῶλος Β 407. 
Σμινθεύς Α 30. 
Σόλυμος Ζ 184, 204. 
Σπάρτη Β 582: Δ 52. 
Σπειώ Σ 4ο. 
Σπερχειός ΤΠ 174. τὴ6; Ψ 142, 144. 
Στέντωρ Ἔ η85 εἰ ἴπ (ἰδέβ!ορο (εἶ, 

δα Β 605). 
Στιχίος Ν το5, οι ; Ο 329. 
Στρατίη Β 6οῦ. 
Στρόφιος Ἐ 40. 
Στύμφηλος Β 6οϑ. 
Στύξ ΒΊ55; Θ869; Ξ271; Ο 37. 
Στύρα Β 530. 
ΣΞύμη Βό6ηι. 
Σφῆλος Ο 338. 
Σχεδίος Β 517; Ο 515; Ρ 5Ξο6; 

ν.1.Ν 195. 
Σχοῖνος Β 497. 

Σῶκος Δ 427; 438, 440, 430, 456. 

Ταλαιμένης Β 8όςξ. 
Ταλαϊονίδης Β Ξ66 : Ψ 6η8. 
Ταλθύβιος Α 320; Γ τιϑὃ: Δ 192, 

193; Η276; Τοῦ, 250, 267; 
Ψ 807. 

Τάρνη Ἐ 44. 
Τάρταρος Α 4048: Θ 18, 48:1. 

Τάρφη Β 533. 
Ἰεγέη Β 6οΊ. 
Τέκτων Ἐ πο. 
Τελαμών Θ2853; ΝΙ77; Ρ284, 293. 
Ἰελαμωνιάδης Θ΄224, 567; 1628: 

ΔΛ, 542; Ν ηοο; ΞΚ 46ο; 
Ο 289; Ρ2855; Στοῦ. 

Τελαμώνιος Β 528, η68: Δ 473; 
Εότο, θι5 ; Ζ5; Η224, 2324, 
283: Θω81; 1644 ; ΔΛ 465, 526, 

563, 5901; Μ.849, 86:5, 364, 
870, 378; ΝΟ7, 76, 170, 321, 

Ἴ02; Ξ409, 511; 0 465, 471; 
Ἐθο; Π| τυ; τις, 628, 715; 
ΘΟ 722, ΘῈτ, 95. 

Ἰένεδος Α 38, 452; ΔόεΞ; Ν 32. 
Τενθρηδών Β 756. 
Τευθρανίδης Ζ 12. 
Τεύθρας Ἐ 705. 
Τεῦκρος 231: Θ 266, 273, 28ι:, 

292, 309, 322 ; Μ 336, 350, 363, 
3171, 372, 387, 4οο; Ν᾽ τ; 170, 
182, 313; Ξ:' 515; Ο 305, 437, 
458, 462, 466, 484; Π 511; 
Ψ 859, 862, 8853. 

Τευταμίδης Β 843. 
Τηθύς ΞἘ2ο1, 302. 
Ἰηλέμαχος Β26ο; Δ 354. 
Τηρείη Β 820. 
Τιθωνός Ὑ 2317. 
Τίρυνς Β 559. 
Τίτανος Β 735. 
Τιταρήσιος Β 751. 
Τιτήν Ξ 279. 
Τληπόλεμος Β6523, 657, 661; Ἐ628, 

632, 648, 656, 6όο, 668. 
Ἰμῶλος Β 866: Ὑ 385. 
Τρηχίς Β 682. 
Τρῆχος Ἑ ηο6. 
Τρίκκη Β 29; Δ 202. 
Τροιζήν Β 561. 
Τροίζηνος Β 847. 
Ἱροίη Α 129; Β τά4τ, τό2, τῆ, 

237; Τ' 14,257; ΔιΊ5; Ε 773; 
2 207, 315; 529; Η71; 3890; 
Θ241; 128, 46,246, 329; Κα 28; 

Λ25, 818; ΝΊ, 233; 367; 433; 
645; Ξ5ο5;0 ηο6 ; ΠΊοΟΟ, τόο, 

46τ, 515; όοϑ; Ρτδ55; ΣΟ67, 
880; 1380: Υ[816; Φ 375; 544; 
Χ τιό, 4η8; Ψ 215; Ὡ 86, 256, 

291, 346, 492, 494, 543, 764; 774. 
Τρῶες Α 152, τόο, τό4, 256, 4οϑ8, 

509, 521; Β13, 15; 80, 32, 40, 
67, 69, 123, 125, 127) 130; 160, 
176, 230, 304, 352, 355; 380, 
472, 186,η92,81τ5,8τ6,826,δ8ότ: 
τ 5. τὸ: 565 ξὸ; 68. 77; 86; 89, 
99, 111, 127; 131, 153, 156, 209, 

251, 264, 266, 274, 285, 297, 
804, 319, 341, 343, 417) 451; 
456; Δ4,2:,86, 65, 66, 71, 8ὃο, 
85; 86, 95; 156, 157, 173) 176, 

ΟΣ 
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1097; 907; 221, 247; 370, 304; 333. 
335, 352; 355; 416, 433, 436, 457; 
471, 497, 508, 509, 543; Εο, 
27; 32, 37; 63, 86, 94, 102, 124; 
135,143; 176, 177; 180, 200, 211, 

217, 264, 324, 379, 423, 451, 
5079 510, 521, 527; 535) 591; 

ὅο5, 607, 6τϑ8, 644; 792, η8ο, 
ὅτο, 833,834)862 ; Ζ1, 6, 57; 73: 
18, 95; ΤΟΘ, Τ1Ο, 1ΠῚ, 227, 238, 

276, 283, 800, 310, 335, 362, 
887, 442, 445, 459, 46:1, 477, 
525; ΗΠ; 21, 27, 35:49, 55; 65. 
67, 8ο, 195; 215; 275; 297; 300, 
307, 343, 345, 348, 36:1, 368, 
8386, 393, 402; ΘΊΙ, 52, 55; 71, 
74: ΤΙΟ, 1318, 148,.154, 155, 
158, 171; 172, 173; 200, 235, 
244, 252, 252 Ὁ, 256, 273, 279, 
335; 344: 379, 431, 449, 458, 
487, 489, 496, 497, 523, 525, 
515; 501; 11) 2339, 2,419. 397, 
412: Κὶ 38, τόο, 180, 205, 2Ο7, 

9955. 205... 292: 5900, 201, 91, 

818, 331, 356, 4ο8, 41:8, 421, 
ἼΘΙ 135. ΞῚΡῚ ΘΙ 559. 590: 
539; 546, 548, 563 ; ΔΛ 56, 58, 
Ἴ0, 79: 82, 121, 130, 159, 220, 
279, 2385, 286,294, 3109, 326, 544, 
382, 412, 420, 442, 459, 468, 
470, 474, 483, 486, 4809, 521, 
525, 533; 556, 564, 568, 570, 
8οο, 827, 836: Μ8, 13, 61, 68, 

82, τοϑ, 144, 16ο, 2ο8, 218, 226, 

255; 288, 200, 431, 439, 440, 
467; ΝῚ, ο, τό, 39, 50, 87, οϑ, 
ΤΟΙ, 1Ο5;129, 136, 149, 150, 175; 
209, 220, 268, 347, 353: 362, 
401, 425, 433 Ὁ, 454; 456, 463, 
491, 551, 621, 634, 639, 668, 718, 
Ἴ20, Ἴ22, 724; 137; 755; 800, 
831, 836; Ξ15, 45, 79, 88, οϑ, 
144; 102, 251, 265, 388, 3091, 
400,441,448,475,491,50ο, 501: 
Ο 6, 42, 135, 304, 306, 337, 346, 
853; 376, 379, 384, 390, 3096, 
406, 408,424, 435, 444; 449, 475; 
485, 486, 567,571, 574: 589,592, 
005. 6525 0809) 70 ΠΟΘ τη: 

731, 739; 743 ; Π 42, 66, 69, 78, 
90; 92, 98, ΟΞ, 121, 2Ο1, 509, 

556, 258, 276, 278, 295, 303, 
856, 373, 425; 534, 548, 564; 
569, 576, 585, 592, ὅοο, 603, 
628, 654, 658, 685, οι, ηοδ, 
130, 750, 764; 770; 782, 783, 835 ; 
ῬΡΏ2, 14, τό, 8ο, 94; 96, 1ο7; 
131, 156, 183, τ84;) 194; 223;3380; 
241, 262, 266, 274, 276, 285, 

291, 319; 335; 362, 370, 380, 
896, 404, 4τ8, 420, 458, 461, 
411, 485, 513, 558, 575; 581; 
580, 596, 604, ὅοϑ, 613, 627; 

630, ὅϑ89, 711, 714, 719, 730; 
753; ΣΤΙ, 59; 180, 156, τ75; 
108, 20οο, 218, 229, 243, 268, 

272, 296, 300, 810, 337; 367); 
440, 447; 46τ: Τ63, 70, 152, 
157, 237; 318, 325, 367, 412; 
433; Ὑ83, Τ7, 24, 26, 38, 44; 
53; 60, 83, 84; 96, 124, 126, τ46, 
18ο, 18., 307, 315,) 8352; 354; 
363;864, 866, 374; 381; 25; 55; 
102, ΤΟΒ, 138, 2Τύ, 2254, 227; 

231, 250, 277; 810, 336; 359; 
371, 374, 414, 428, 446, 459, 
521, 525) 528, 539; 584, 6ο6; 
ΧΎΙ, 47; 57; ΤΟΙ, 1ΟΘ5, ΤΙΟ, 
144, 155, 287, 343; 382, 394; 
423, 434, 506, 514; Ψ 23, 81, 
175, 181 ; Ω 148, 177; 215; 2337; 
663, 794, 778. 

Τρωϊά: (Ἱρῳάς) 2 442; Ἡ 297; 
1139, 281; Π831: Σ122; Χτοβ, 

514; Ὡ 215, 704. 
Τρωϊκμός αὶ ττ; Π 8όο; 

Φ 206: Ψ 464. 
Τρωΐλος Ὡ 257. ' 
Ἱρώϊο: (Ἱρῳόξ) Τ' 3884, 4τι, 420; 

Ἐ) 222, 461: 2 38ο, 885; Θτοῦ; 

Ν 262; Π8093; ΡΙΩ7, 555;.373: 
Σ 19; 339; Χ 57; 430, 434; 
416; ΨΏοτ, 578. 

Τρώς Ἐ 265 ; Ὑ 230, 231, 463. 
Τυδεΐδης Β 5634; Ετ, τό, 18, ὃΞ, 93; 

97; 134; 181, 207; 225, 340, 2432; 
243, 281, 303, 320, 362, 410, 440, 

443, 4517; 600, 793; 826, 866; 
Ζ1τ45, 235; Ητόβ8 ; Θο9; 139; 
149, τότ, 167, 254, 582; 158; 
Κ τορ; 150, 234; 249, 255; 868, 
867; 489, 528, 566; ΔΛ 312, 313; 
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333; 357; 370, 66ο ; Ξ539, 380; 
Π25,74; 1.48; Φ3ο6; Ψ 290, 
357; 389, 398, 405, 499; ὅϑι1, 
812, 820, 824. 

Τυδεύς Β4ο6: Δ565, 370, 572, 

884, 387, 396, 399 ; Ε 25; 1526, 
163, 184, 232, 235; 277; 335; 
376, 406, ϑ8οο, 8ο1, 813, 881 ; 

Ζ96, το, 322, 2377; 437: Η τΊ9; 
ΘΈΤΟ ἘΡ - Κα πὸ, 595, 497; 

494, 509, 516: Λ5338; Ξττ4; 
Ψ 383, 472, 538. 

Τυφωεύς Β η82, 183. 
Τυχίος Ἡ 22ο. 

“άδες Σ 486. 
Ὑἀάμπολις Β 521. 
δ) Β. 783; 8668 ; Ὑ 5385. 
Ὕλη Β κξοο; Εἰ ηοϑ ; Η55τ:- 
Ὕλλος Ὑ 392. 
Ὑπειροχίδης ΔΛ 673. 
Ὑπείροχος: Δ 335. 
“Ὑπείρων Ἐ τά44. 

Ὑπέρεια Β 734; Ζ 451. 
Ὑπερήνωρ Ξ 5τ6; Ῥαδ:ή. 

Ὑπερησίη Β 573. 
“Ὑπερίων Θ 48ο ; Τ 398. 
“Ὑποθῆβαι Β κοξ. 
'"Ὑποπλακίη 2 391. 
“Ὑρίη Β 496. 
Ὑρμίνη Β 6τ6. 
Ὑρτακίδης Β 837, 838 ; Μ οὔ, 1το, 

ΠΘΘΣ 
Ὕρτακος Ν 759, 717:. 
πρρτίος Ξ πττ- 
Ὑψήνωρ Ἐ 76: Ν 4τι. 
“Ὑψιπύλη Η 46ο. 

Φαίνοψ ἘΞ 152 : Ῥ312, 582. 
Φαιστός Β 648. 
Φαῖστος Ἐ 43. 
Φάλκης Ν 79οτ; ΞΚὶ 5123. 
Φᾶρις Β 582. 
Φαυσιάδης ΔΛ Ξ78. 
Φειά Ἡ τῶξ. 
Φείδας Ν όοτ. 
Φείδιππος Β 678. 
Φενεός Β ὅοξ. 
Φεραί Β ητι. 
Φέρεκλος Ἐ 50. 
Φέρουσα Σ 43. 
Φηγεύς Ἑ τ, 15. 

ᾧηραί ΤΊΞΙ, 292. 

Φηρή Ἐ 543. 
Φηρητιάδης Β 763 ; Ψ 376. 
Φθίη Α τοῦ, τόρ; Β 6853; 1253, 

3863, 395; 439, 479, 484; ΛΊ66; 
115 ; Τ 209, 3523, 330. 

Φθίος Ν 686, 693, 699. 
Φθιρῶν Β δό68. 

Φιλητορίδης Ὑ 457. 
Φιλοκτήτη: Β 718, 125. 
Φλέγυς Ν 302. 
Φόβος Δ440:Λ57:; Ν 209 ; Οττο. 

Φοῖβος Α 43, 64, 72, 182, 443, 
457; Β 344; 454; 509; Η 452; 
1405, 5όο, 564; ΔΛ553, 3653; 
Μ24: Ο 59; 221, 256, 307; 318, 
355; 365; 441; Π 527, 667, 70ο, 
115, 788, 793 ; Ρ 71, ττ ; Υ 39, 
68, τι8, 188, 152, 375; 450; 
Φ 436, 448, 515, 545; Χ7, 218, 
359 ;  τ88, 383 ; Ὡ 82. 

Φοινιξ 1 τόϑ, 225, 427, 432, ΘοΊ, 
Ὅτ; ὅτο; ὅ00; ΚΞ 1568; 521: 

ἘΠ τοΘ ΒΒ τῆ» 501; στὴν 
Ψ 36ο, 744. 

Φόρβας Ἰ16όξ : Ξ 49ο. 
Φόρκυς Β 862: Ῥηι:1ϑ8, 312, 318. 
Φραδμονίδη: Θ 257. 
Φρόντις Ῥ 4ο. 
Φρυγίη Τ τ84, 4οτ ; Πητ9; Ξ 2091; 

Ὡ 545. 
Φρύς Β 862 : Τ' τ8ξ ; Καὶ 431. 
Φυλάκη Β 695, 7ηοο; Νέοδ; Ο 335. 
Φυλακίδης Β 7ο5; Ν οὗ. 
Φύλακος Ζ 55. 
Φύλας ΠΊΒΙ, τοι. 
Φυλείδης Β 628; Ε 72; Ν 692; 

Ο 519, 528; Π|318; Τ 239. 
Φυλεύς Β 628: Καὶ ττο, 175; Ὁ 530; 

Ψ 657. 
Φυλομέδουσα Ἡ το. 
Φωκεύς Β 517, 525; Ο 516; Ρ307. 

Χάα Ἡ 1235 ν.]. 
Χαλκίς Β 537; 640. 
Χαλκωδοντιάδης Β 541; Δ 464. 
Χάλκων Π 595. 
Χάρις Σ 382. 
Χάροπος Β 6712. 
Χάροψ Δ 426. 
Χείρων Δ ῖ9; Δ 832; Π 143: 

Τ 300. 
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Χερσιδάμας Δ 423. 
Χίμαιρα Ζ τὴ9 ; Π 328. 
Χρομίος Δ295 ; Ετόο, 677; ΘΩ75; 

Ρ 218, 494; 534. 
Χρόμις Β 858. 

Χρύση Α 37, τοο, 890, 431, 451. 
Χρυσηΐς ΑἼΙΤΙ, 143, 182, 310, 369, 

439- 
Χρύσης Α τι, 370, 442, 450. 
Χρυσόθεμις 1 τά5, 287. 

Ὡκαλέη Β 501. 

᾿Ωκεανός Α 423:1 5: Ε 6:;:Η 422" 
Θ485; Ξ2ΟΙ, 2406, 302, 511: 

ΠΙΒΙ; Σ240, 399, 402, 489, 
607; Τὶ: 7; Φτοῦ; Ὑ 205: 

Ὡλενίη Β τη; Δ 757. 
ῶλενος Β 63ο. 

Ὧραι Ἐ 749 ; Θ 393; 433. 
᾿Ωρείθυια Σ 48. 
᾿Ωρίων Σ 486, 488: Χ 290. 
ἾὮΩρος Δ 303. 
ὮὯτος Ε 385; Ο 5:8. 
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